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    PROIECT DE HOTARARE 

 

privind aprobarea modificării statului de funcţii al  Spitalului Orăşenesc 
 „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ       

 
 

 
Consiliul Local al orasului Târgu -Neamt , judetul Neamt  

Avand `n vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile: 
- art. 15 alin. 2, art. 120 alin. 1 [i art. 121 alin. 1 si alin. 2 din Constitu]ia României, republicat\ 

- art. 3 [i 4 din Carta European\ a autonomiei locale, adoptat\ la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificat\ prin Legea nr. 199/1997 

- art. 7 alin. 2 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicat, cu 

modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

- art. 1 alin. 2, art. 3, art. 95 alin. 2, art. 96, art. 98, art. 105 alin. 1, art.  129 alin. 1, alin. 2 lit. a 

coroborat cu alin. 3 lit. c, raportate la cele ale art. 155 alin. 1 lit. c art. 409, art. 610 alin. 1, art. 

611 alin. 1 si alin. 2 , art. 612 din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ 

- art. 2 alin. 2, art. 10, art. 11,  art. 41 alin. 5, art. 50 alin. 4 , art. 58, art. 59 , art. 61, art. 62 si art. 70 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic\ legislativ\ pentru elaborarea actelor normative, republicat\, 

cu modific\rile [i complet\t\rile ulterioare; 

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. 5804  din 
08.04.2021, înregistrată cu nr. 4714/08.04.2021; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 4730/08.04.2021 înaintată de Primarul oraşului Târgu-
Neamţ şi de raportul de specialitate; 

Având în vedere : 
a) Referatul de aprobare nr.4730  din 08.04.2021, inaintat de primarul orasului Targu – Neamt 
b) Raportul de specialitate nr. 4730 din 08.04.2021  al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu-Neamţ 
c) avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

      În temeiul  art. 129 alin (2) lit.”c” alin.(6) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit.”g”, ale art. 196 alin.1 lit. 
„a”,  si ale alin.349 - 353 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

Consiliul Local al orasului Târgu-Neamt, adopta prezenta hotarare: 

       Art. 1  Se aprobă Organigrama  şi  Statul de funcţii  al  Spitalului Orăşenesc  „Sfântul Dimitrie” 
Târgu-Neamţ, valabile pe anul 2021, conform Anexelor 1-5 la prezenta hotărâre  
     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 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice altă hotărâre contrară. 

  

                                                                                                                             

REPARTIZAT LA : 

                                                                                                                             

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3                                                                                                                                           

      Spitalul orasenesc ,, Sfantul Dimitrie ‘’ Targu-Neamt 
         Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

  

      Primar,                         Secretar general UAT, 

     Harpa Vasilică                            Jr. Sabin Isabela 

 



Art.4 Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Targu Neamt, prefectului 
judetului Neamt si persoanelor prevazute la art. 1,  se depune in format electronic, la pagina de 
internet www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale 
Consiliului Local”. 

 
 
 
 

INITIATOR, 
Primarul oraşului Târgu-Neamţ 

Harpa Vasilică 
Contrasemneaza, 

SECRETAR GENERAL UAT 
                       Jr. Sabin Isabela        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
Orasul Târgu-Neamţ 
 
                                                                                                              APROB,  
Nr.4730/08.04.2021                                                                              PRIMAR,         
                                                                                                         HARPA VASILICĂ 

 
       RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

       organigramei şi 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.5804 
din 08.04.2021  se propune  aprobarea  organigramei  şi  statului de funcţii al  
Spitalului Oraşenesc  „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, valabile pe anul 2021,  
conform Anexelor 1-5. 

Organigrama şi statul de funcții al Spitalului orășenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamț, 
valabile pe anul 2021, în forma propusă, au fost elaborate ținându-se cont de 
specificul activității, care presupune asigurarea asistenței medicale în regim continuu, 
în secțiile de spital şi în structurile de urgență, acordarea de servicii medicale 
ambulatorii şi paraclinice precum şi desfășurarea altor activități conexe, atât medicale 
cât şi nemedicale. 

In anexa 1 este prezentată atât structura numărului de paturi(conform Ordinului 
MS nr. 793/2010, cu modificările si avizările ulterioare) pe secții si compartimente, 
care se  menține la un număr de 260 paturi pe total unitate pentru spitalizare continuă, 
cât si structura altor activități medicale, precum şi cele patru linii de gardă aprobate: 
specialități medicale, specialități chirurgicale, pediatrie şi medicină de urgență. 

Pentru anul 2021, organigrama propusă este redată în anexa 2  şi cuprinde 
compartimentele funcționale ale spitalului, care asigură realizarea în totalitate a 
activităților şi obiectivelor unității.  

Față de normativul calculat (anexa 5), la stabilirea numărului de posturi propus, 
s-a avut în vedere necesarul de resurse umane pentru desfășurarea tuturor activităților, 
cu respectarea cerințelor impuse prin standardele de spital acreditat, cu încadrarea în 
bugetul de venituri şi cheltuieli al unității şi cu respectarea cerințelor impuse de 
contextul epidemiologic actual. 

Pentru anul 2021 numărul total de posturi propus în statul de funcții este de 507 
posturi, în următoarea structură pe categorii de personal: 
              T O T A L                                             507  posturi 
  Din care: 
 MEDICI SI ALT PERS. SANITAR  SUPERIOR                   82  posturi 
 PERSONAL MEDIU SANITAR                                      221  posturi 



 PERSONAL AUXILIAR SANITAR                                    133  posturi 
 PERSONAL CONDUCERE, TESA SI ALTE CATEG.        37  posturi 
 MUNCITORI SI PERSONAL DESERVIRE                         34  posturi 
 Din numărul total de 507 posturi propuse, 475 sunt funcții de execuție şi 32 
sunt funcții de conducere, acestea din urmă, reprezentând un procent de 6 % .  

La această dată, numărul posturilor ocupate este de 417,50 , procentul de 
ocupare fiind de 82% față de cele 507 posturi propuse în statul de funcții. 

Conform prevederilor legale, finanțarea cheltuielilor de personal se asigură din 
venituri proprii (contract cu CAS Neamț) pentru un număr de 475 posturi şi prin 
transferuri de la bugetul de stat pentru un număr de 32 posturi (rezidenți, dispensar 
TBC, cabinet planificare familială). 

Pentru anul 2021, ținând cont de prevederile legale existente, spitalul are în 
vedere ocuparea posturilor vacante de medici în specialitățile deficitare, strict 
necesare: medicină de urgență, neurologie, medicina muncii. 
 Pe parcursul anului 2021, se va urmări cu precădere creșterea continuă a 
calității  serviciilor medicale şi diversificarea prestațiilor medicale oferite de spital. 
Pentru realizarea acestor obiective se vor stabili măsuri organizatorice şi se vor 
intensifica activitățile de instruire şi formare profesională continuă, astfel încât 
spitalul să dispună de resurse umane cu un nivel de competență ridicat, care să 
răspundă solicitărilor de asigurare a unei asistențe medicale la standarde moderne.   

Menţionăm că sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt cuprinse 
în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
        Faţă de cele mai sus menţionate, vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi în 
consecinţă.  

 

            
 
 
 
 
 
Manager,                                       Director Financiar Contabil,     
Dr.Patraşcu Alexandru                       Ec.  Humulescu Doina 
  

                                                           
 
 
 
                                            Şef Serv. RUONS, 
                                                   Ec. Olteanu Magdalena                          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
PRIMĂRIA ORAŞULUI TARGU NEAMŢ 
Nr.   4730    /   08   . 04.2021 
 
 
 

                                                    Raport de aprobare  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
       organigramei şi statului de funcţii al  Spitalului 

Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ 
 

 
 

În baza adresei Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ nr.5804 
din 08.04.2021   propun  aprobarea  organigramei  şi  statului de funcţii al  Spitalului 
Oraşenesc  „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ, valabile pe anul 2021,  conform 
Anexelor 1-5. 

Pentru anul 2021 numărul total de posturi propus în statul de funcții este de 507 
posturi, în următoarea structură pe categorii de personal: 
              T O T A L                                             507  posturi 
  Din care: 
 MEDICI SI ALT PERS. SANITAR  SUPERIOR                   82  posturi 
 PERSONAL MEDIU SANITAR                                      221  posturi 
 PERSONAL AUXILIAR SANITAR                                    133  posturi 
 PERSONAL CONDUCERE, TESA SI ALTE CATEG.        37  posturi 
 MUNCITORI SI PERSONAL DESERVIRE                         34  posturi 
 
 
 
           Având în vedere cele de mai sus ,  va rog sa analizati si sa dispuneti . 

 
 
 
 
 

 
 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 

 
 
 








































