
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind avizarea accesării şi derulării proiectului  
“Sistem informatic integrat în vederea eficientizării actului medical din cadrul  

Spitalului Orăşenesc Tîrgu Neamţ” 
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice” 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. – „Dezvoltarea şi eficientizarea 
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, ambele 
înregistrate sub nr. 4388 din 11.02.2011; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 litera c, art. 45 alin 1, din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se avizează proiectul “Sistem informatic integrat în vederea eficientizării actului medical 

din cadrul Spitalului Orăşenesc Tîrgu Neamţ” . 
Art. 2. Se aprobă pregătirea documentaţiei în vederea accesării unei finanţări nerambursabile 

prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 
prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de Intervenţie 3.2. – „Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 
4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 
unde este necesar”. 

Art. 3. Se împuterniceşte domnul primar Decebal Arnăutu, Compartimentul Integrare Europeană 
din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi conducerea Spitalului Orăşenesc Tîrgu Neamţ pentru a 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr. 21 

din 28.02.2011 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Humulescu Traian 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 


