
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TÂRGU-NEAMT 
 PROIECT  

HOTĂRÂRE 
privind completarea structurii ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc 
„Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ  cu un cabinet  `n specialitatea „nefrologie”  

 
Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, 
 
Conform prevederilor art.172 alin. 7 din  Legea nr. 95/2006 privind reforma `n 

domeniul s\n\t\]ii, republicat\, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare; 
În baza avizului nr. XI/A/64489,5791/SP/1910/19.02.2019 primit de la 

Ministerul Sanatatii; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 4378/25.03.2019 înaintată de Primarul 
oraşului Târgu-Neamţ şi de raportul de specialitate; 

În 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, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R ĂŞ T E: 

 
      Art. 1  Se aprobă completarea structurii ambulatoriului integrat al Spitalului 
Oră[enesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ  cu un cabinet  `n specialitatea „nefrologie”. 
 
        Art.2 Spitalul Orasenesc „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 şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 
 
 
 
INITIATOR, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAŞ 

         Jr. Sabin Isabela        
 
 
 
 
 
 
         
 
 



 
          
Primăria oraşului Târgu-Neamţ 
                                                                                                     APROB,  
Nr. 4378/ 25.03.2019                                                                  PRIMAR,         
                                                                                              HARPA VASILICĂ 
 
 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
        la proiectul de hotărâre 

privind completarea structurii ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc 
„Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ  cu un cabinet  `n specialitatea „nefrologie”  

 
 
 
 
 

Conform prevederilor art.172 alin. 7 din  Legea nr. 95/2006 privind reforma `n 
domeniul s\n\t\]ii, republicat\, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare; 

 
În baza avizului nr. XI/A/64489,5791/SP/1910/19.02.2019 primit de la 

Ministerul Sanatatii 
 
 Se propune completarea structurii ambulatoriului integrat al Spitalului 

Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ  cu un cabinet  `n specialitatea 

„nefrologie” 

 

 

          Manager,                                   Director Financiar Contabil,    
Dr.Apostoae Florin Ionut                       ec.  Humulescu Doina 
  

                                                           
                                                                   
 
                            
      

                           Şef Birou RUONS, 
                                                   ec. Olteanu Magdalena                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Primăria oraşului Târgu-Neamţ 
Nr.     4378     / 25.03.2019 
 
 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

 
privind completarea structurii ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc 
„Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ  cu un cabinet  `n specialitatea „nefrologie”  

 
 

 

Conform prevederilor art.172 alin. 7 din  Legea nr. 95/2006 privind reforma `n 
domeniul s\n\t\]ii, republicat\, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare; 

 
În baza avizului nr. XI/A/64489,5791/SP/1910/19.02.2019 primit de la 

Ministerul Sanatatii 
 
 Se propune completarea structurii ambulatoriului integrat al Spitalului 

Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ  cu un cabinet  `n specialitatea 

„nefrologie” 

 

   Primar, 
            Harpa Vasilică  

 

 


