
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMT 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării statului de funcţii al  Spitalului Orăşenesc 

 „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ       
 

Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, 
 Conform prevederilor art.15 din Hotărârea Guvernului României nr.56 din 29 
ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; 
 În baza adresei Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ nr.2152 din 
20.02.2019, înregistrată cu nr. 2690 /20.02.2019; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 2735/21.02.2019 înaintată de Primarul 
oraşului Târgu-Neamţ şi de raportul de specialitate; 

In temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. „a” , alin. 3 lit. „b”   si ale  art. 45 alin. 1 
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

          

       Art. 1  Se aprobă modificarea  statului de funcţii  aprobat, al  Spitalului Oraşenesc  
„Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, dupa cum urmează: 
        - suplimentarea numarului de posturi din cadrul ambulatoriului integrat, cu un post 
de gipsar la Cabinetul de Ortopedie - traumatologie. 
        Solicitarea este justificată de numarul mare de pacienţi care necesită tratament 
ortopedic specializat si implicit, asigurarea activităţii de gipsare cu personal instruit în 
acest scop. 
       - transformarea posturilor de asistent medical în posturi de asistent medical 
principal, pentru salariaţii care au susţinut si promovat examenul naţional de grad 
principal, cu menţinerea nivelului de studii avut (PL), dupa cum urmeaza: 
 
            Sectia boli infectioase                                                                     1 post 
            Laborator radiologie si imagistica med.                                          1 post 
            Dispensar TBC                                                                                1 post 
    - transformarea posturilor de muncitor calificat in posturi de nivel superior, pentru 
salariatii care au sustinut si promovat examenul de treapta superioara, dupa cum 
urmeaza: 
         Centrala termica                      (fochist) muncitor calificat II            2 posturi 
         Formatia intrtinere cladiri        (zidar) muncitor calificat II               1 post 
   - transformarea postului de zidar muncitor calificat II, care se vacantează prin 
pensionare, in post de muncitor IV, in cadrul Formatiei intretinere cladiri, pentru 
scoaterea la concurs. 
 
 
 



 
 
 
        Mentionăm că sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt cuprinse în 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
     Art. 2   Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ prin serviciile sale de 
specialitate va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
     Art. 3 Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

    INIŢIATOR, 
Primarul oraşului  Tîrgu Neamţ 

  Harpa Vasilică 
 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAŞ 

        Jr. Sabin Isabela  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                    APROB,  
Nr. 2735 / 21.02.2019                                                                               PRIMAR,         
                                                                                                          HARPA VASILICĂ 

 
      
       RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea 
 modificării statului de funcţii al  Spitalului  
Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ      
  
 

 Conform prevederilor art.15 din Hotărârea Guvernului României nr.56 din 29 
ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; 
 În baza adresei Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ nr.2152 din 
20.02.2019 prin care se propune  modificarea  statului de funcţii aprobat, al  Spitalului 
Oraşenesc  „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, dupa cum urmează: 
          - suplimentarea numărului de posturi din cadrul ambulatoriului integrat, cu un post 
de gipsar la Cabinetul de Ortopedie - traumatologie. 
        Solicitarea este justificată de numarul mare de pacienţi care necesită tratament 
ortopedic specializat si implicit, asigurarea activităţii de gipsare cu personal instruit in 
acest scop. 
        - transformarea posturilor de asistent medical in posturi de asistent medical 
principal, pentru salariaţii care au susţinut şi promovat examenul national de grad 
principal, cu menţinerea niveluilui de studii avut (PL), dupa cum urmează: 
            Secţia boli infecţioase                                                                       1 post 
            Laborator radiologie şi imagistică med.                                           1 post 
            Dispensar TBC                                                                                 1 post 
       - transformarea posturilor de muncitor calificat în posturi de nivel superior, pentru 
salariaţii care au susţinut şi promovat examenul de treaptă superioară, după cum 
urmează: 
         Centrala termică                      (fochist) muncitor calificat II            2 posturi 
         Formaţia întreţinere clădiri        (zidar) muncitor calificat II               1 post 
      - transformarea postului de zidar muncitor calificat II, care se vacantează prin 
pensionare, in post de muncitor IV, in cadrul Formaţiei întreţinere clădiri, pentru 
scoaterea la concurs. 
        Mentionăm că sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt cuprinse în 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
 
        Faţă de cele mai sus menţionate, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi în consecinţă.  

 

 Director Financiar Contabil,           Şef Birou RUONS, 
                                 ec.  Humulescu Doina                                  ec. Olteanu Magdalena 
  



       

 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr. 2735 / 21.02.2019 
 

         Expunere de motive  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
modificării statului de funcţii al  Spitalului  
Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ       

    

 
 Conform prevederilor art.15 din Hotărârea Guvernului României nr.56 din 29 
ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; 
 În baza adresei Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ nr.2152 din 
20.02.2019 prin care se propune  modificarea  statului de funcţii aprobat, al  Spitalului 
Oraşenesc  „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, dupa cum urmează: 
          - suplimentarea numărului de posturi din cadrul ambulatoriului integrat, cu un post 
de gipsar la Cabinetul de Ortopedie - traumatologie. 
        Solicitarea este justificată de numarul mare de pacienţi care necesită tratament 
ortopedic specializat si implicit, asigurarea activităţii de gipsare cu personal instruit in 
acest scop. 
       - transformarea posturilor de asistent medical in posturi de asistent medical 
principal, pentru salariaţii care au susţinut şi promovat examenul national de grad 
principal, cu menţinerea niveluilui de studii avut (PL), dupa cum urmează: 
            Secţia boli infecţioase                                                                        1 post 
            Laborator radiologie şi imagistică med.                                            1 post 
            Dispensar TBC                                                                                   1 post 
       - transformarea posturilor de muncitor calificat în posturi de nivel superior, pentru 
salariaţii care au susţinut şi promovat examenul de treaptă superioară, după cum 
urmează: 
         Centrala termică                      (fochist) muncitor calificat II            2 posturi 
         Formaţia întreţinere clădiri        (zidar) muncitor calificat II               1 post 
      - transformarea postului de zidar muncitor calificat II, care se vacantează prin 
pensionare, in post de muncitor IV, in cadrul Formaţiei întreţinere clădiri, pentru 
scoaterea la concurs. 
        Mentionăm că sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt cuprinse în 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
         Faţă de cele menţionate propun spre aprobare modificarea statului de funcţii 
aprobat.                                            
 
 
                                                               Primar, 
                                                        Harpa Vasilică 

 

 


