SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 8 DIN 12.12.2016
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ,
Având în vedere prevederile:
- art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- Hotararii Guvernului nr. 56 / 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;
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pentru anul 2016, in forma definitiva.
Art. 2. Avizează deblocarea pentru scoatere la concurs a unor posturi vacante strict necesare, dupa
cum urmeaza :
(1)POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII
Birou Managementul
Calitatii Serviciilor Medicale
medic specialist
Cabinet Boli Infectioase

Igiena

asistent medical

1 post
1 post

(2)POSTURI VACANTE BUGETATE :
Sectia Medicina Interna
asistent medical

1 post (pensionare)

Sectia Reumatologie

1post (demisie)

ingrijitoare

Art. 3. Aprobă programul anual al achizitiilor publice al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pe anul 2017.
Art. 4. Aprobă propunerea de prelungire pe o perioada de inca 6 luni a numirilor cu delegatie pentru
functiile de manager si director medical la Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, astfel:
-

d-l dr. APOSTOAE FLORIN-IONUT - în funcția de manager
d-na dr. LUCACHI GABRIELA – în funcția de director medical

Art. 5. Aproba plata indemnizatiilor de sedinta pentru membrii Consiliului de Administratie ai
Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, aferente perioadei august – decembrie 2016
Art. 6. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va
lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Rucsandescu Ion

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 7 DIN 03.11.2016
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ,
Având în vedere prevederile:
- art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- Ordinului M.F.P. nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și
depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare
lunare în anul 2016;
- Hotararii Guvernului nr. 56 / 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;
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează situatiile financiare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, incheiate la
30.09.2016.
Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ si
lista de investitii, pentru anul 2016.
Art. 3. Avizează deblocarea pentru scoatere la concurs a unor posturi vacante strict necesare, dupa
cum urmeaza :
(1) POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII
Sectia Medicina Interna
Laborator recuperare,
medicina fizica, si balneologie

medic specialist
fiziokinetoterapie

Sectia Cardiologie

medic specialist cardiologie

1 post

Sectia Medicina InternaCompartiment Gastroenterologie

medic specialist gastroenterologie

1 post

Compartiment Neo-natologie

medic specialist pediatrie

1 post

Sectia Chirurgie Generala
Compartiment A.T.I.

medic specialist A.T.I.

1 post

Sectia Boli Infectioase

medic specialist

boli infectioase

1 post

Sectia Reumatologie

medic specialist

reumatologie

1 post

Compartiment Primire Urgente

medic specialist medicina de urgenta

1 post

Cabinet Diabet Zaharat,
Nutritie si Boli metabolice

medic specialist

diabet zaharat,
nutritie si boli metab.

1 post

Cabinet Pneumologie

medic specialist

pneumologie

1 post

Compartiment Primire Urgente

asistent medical

Compartiment Primire Urgente
Compartiment Managementul

registrator medical

medicina interna
fiziokinetoterapeut
si recuperare

1post
1post

(suplimentare)
(transformare)

3 posturi
(din care 1 post suplimentare)
1 post (suplimentare)

Calitatii Serviciilor Medicale

asistent medical

1 post
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(2)POSTURI VACANTE BUGETATE
Sectia Cardiologie
Sectia Boli Infectioase
Sectia O.G.
Compartiment Primire Urgente

medic specialist cardiologie
infirmiera
ingrijitoare
registrator medical

1
1
1
1

post
post
post
post

(demisie)
(pensionare)
(demisie)
(pensionare)

Art. 4. Avizeaza modificarea statului de functii pe anul in curs, dupa cum urmeaza :
- transformarea postului vacant de asistent medical din cadrul Laboratorului de recuperare, medicina fizica
si balneologie, in post de fiziokinetoterapeut, justificat de necesitatea furnizarii catre asigurati a serviciilor complete
de evaluare, aplicare si monitorizare a procedurilor si tehnicilor de terapie fizica, asistenta kinetica, profilactica si
terapeutica si de recuperare medicala, conform contractului cu CAS Neamt.
- suplimentarea cu un post de medic in specialitatea medicina interna, in cadrul Sectiei medicina interna,
in vederea asigurarii activitatii medicale in ambulatoriu si a garzilor de profil.
- suplimentarea cu un post de asistent medical si cu un post de registrator medical, in cadrul
Compartimentului de Primire Urgente, in vederea organizarii si implementarii activitatii de triaj medical si asigurarii
monitorizarii in timp real a activitatii de urgenta.
constituirea Compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale (CPIAAM) in
conformitate cu prevederile Ordinului M. S. Nr. 1101/2016, prin transformarea Compartimentului de prevenire si
control a infectiilor nosocomiale (CPCIN) existent, cu mentinerea celor 4 posturi prevazute in statul de functii si a
personalului de specialitate incadrat, care va exercita noile atributii.

Art. 5. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua măsurile
necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Rucsandescu Ion
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SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 6 DIN 22.08.2016
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ,
Având în vedere prevederile:
- art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- Ordinului M.F.P. nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări
financiare lunare în anul 2016;
- Hotararii Guvernului nr. 56 / 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;
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aproba desemnarea d-lui Rucsandescu Ion ca presedinte de sedinta al Consilului de
Administratie al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, pe o perioada de 6 luni.
Art. 2. Avizează situatiile financiare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
incheiate la 30.06.2016.
Art. 3. Avizează deblocarea pentru scoatere la concurs a unor posturi vacante strict necesare, dupa
cum urmeaza :
(1)POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII
Laborator radiologie si imagistica medicala

asistent medical

1 post

Farmacia spital

asistent medical

1 post

Sectia Medicina Interna

infirmiera

2 posturi

Art. 4. Avizează modificarea listei de investitii a Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe anul
2016.
Art. 5. Avizează de principiu, in masura in care nu sunt afectate circuitele functionale ale
ambulatoriului integrat al spitalului, solicitarea d-nei dr. Sava Tamara pentru concesionarea
spatiului de la nr.51 si a grupului social de langa cabinetul medical concesionat, in care isi
desfasoara activitatea.
Art. 6. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va
lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Rucsandescu Ion

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 5 DIN 19.05.2016
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ,
Având în vedere prevederile:
- art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- Ordinului M.F.P. nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări
financiare lunare în anul 2016;
- Hotararii Guvernului nr. 56 / 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;
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.
Avizeaza modificarea statului de functii pe anul in curs, prin suplimentarea cu un
post de medic specialist chirurgie generala in cadrul Sectiei chirurgie generala si totodata,
deblocarea pentru scoatere la concurs a postului de medic specialist chirurgie generala. (Raspuns la
solicitarea nr. 4348/13.05.2016 a d-nei dr. Lucachi Gabriela).
Art. 2.
Avizează situatiile financiare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
incheiate la 31.03.2016.
Art. 3.

Avizează modificarea statului de functii pe anul 2016 dupa cum urmeaza:

- transformarea postului de biochimist din cadrul Laboratorului de analize medicale, in post
de biochimist specialist (ca urmare a promovarii examenului national organizat de Ministerul
Sanatatii)
transformarea unui post de asistent medical (nivel studii postliceale,
specialitatea medicina generala) din cadrul Sectiei Obstetrica - ginecologie, in post de asistent
medical cu studii superioare (licentiat), specialitatea medicina generala, ca urmare a absolvirii
studiilor superioare in domeniu.
- transformarea posturilor de muncitori calificati, ca urmare a promovarii examenelor de
treapta si categorie superioara, in urmatoarele meserii :
Formatia nr. 1
fochist tr. IV categ. 1 in fochist tr. III categ 2 = 2 posturi
Formatia nr. 2
zidar tr. III categ. 2 in zidar tr. II categ 3 = 2 posturi
zidar tr. IV categ. 1 in zidar tr. III categ 2 = 1 post
bucatar tr. III nivel II in bucatar tr. I nivel III = 4 posturi
Art. 4.
Avizează deblocarea pentru scoatere la concurs a unor posturi vacante strict necesare,
dupa cum urmeaza :
(1)POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII
Sectia Medicina interna

asistent medical

1 post
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(2)POSTURI VACANTE BUGETATE :
Formatia nr. 1
Formatia nr. 2
Formatia nr. 2

electrician
bucatar
muncitor necalif.

1 post
1post
1post

Art. 5.
Aproba completarea listei cu tarifele in vigoare pentru servicii medicale la
cerere sau nedecontate de catre CAS Neamt, dupa cum urmeaza:
- Determinare FT3
- Determinare FT4
- Determinare anticorpi ATPO

=
=
=

21 lei
21 lei
39 lei

Art. 6.
Avizează modificarea listei de investitii pe anul 2016 prin renominalizarea bunurilor si
obiectivelor ca urmare a economiilor realizate la venituri proprii si a preturilor existente pe piata.

Art. 7.
Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va
lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile
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SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
NR. 4 DIN 07.03.2016

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

art. 28 din Regulamentul de organizare a concursului de ocupare a funcţiei de manager
– persoana fizica, al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, aprobat prin
Dispoziţia nr. 67 / 15.01.2016 a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ

-

Hotararii Guvernului nr. 56 / 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 temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Valideaza rezultatele a concursului din data de 29.02.2016 si 02.03.2016 de
ocupare a funcţiei de manager (persoana fizica), al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie
Tîrgu Neamţ, prin care niciun candidat nu a promovat concursul.

Art. 2.
Avizeaza propunerea de prelungire a numirilor cu delegatie pana la ocuparea prin
concurs a functiilor de manager si director medical la Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamţ, astfel:
-

Art. 3.

d-na dr. ANTOHI MIHAELA în funcția de manager
d-na dr. BERCEA GABRIELA – în funcția de director medical

Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
NR. 3 DIN 16.02.2016
EXTRAS
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Hotararii Guvernului nr. 56 / 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 temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (estimat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamţ si lista de investitii, pentru anul 2016.

Art. 3. Avizează propunerea Comitetului Director al spitalului privind organigrama si statul de
functii pentru anul 2016.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
NR. 3 DIN 16.02.2016
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Hotararii Guvernului nr. 56 / 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 temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează situatiile financiare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ incheiate la
31.12.2015.
Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (estimat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamţ si lista de investitii, pentru anul 2016.

Art. 3. Avizează propunerea Comitetului Director al spitalului privind organigrama si statul de
functii pentru anul 2016.

Art. 4. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua măsurile
necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
NR. 2 DIN 12.01.2016

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Ordonantei de Urgenta Nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se propune prelungirea delegatiei pana la ocuparea functiilor prin concurs, la Spitalul orăşenesc
Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, ca manager interimar pentru d-na dr. Antohi Mihaela, si ca director medical
pentru d-na dr. Bercea Gabriela. Propunerea se va inainta catre Primarul orasului Tg. Neamt.
Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ si lista de
investitii, pentru trimestrul I 2016.
Art. 3. Avizează hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea de modificare a statului
de functii incepnd cu luna ianuarie 2016, dupa cum urmeaza:
- transformarea postului de medic rezident an I in post de medic rezident an II (ca urmare a promovarii examenelor
de stagiu) in cadrul Sectiei O.G.
transformarea posturilor de medic rezident an II in posturi de medic rezident an III (ca urmare a promovarii
examenelor de stagiu):
Sectia chirurgie generala (1post)
Sectia cardiologie (1 post)
Laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneologie (1 post)
suplimentarea cu un post de medic rezident an I, specialitatea radiologie si imagistica medicala, in cadrul
Laboratorului de radiologie si imagistica medicala, ca urmare a repartizarii unui medic pe post, prin concursul national
organizat de Ministerul Sanatatii (cu finantare de la bugetul de stat)
transformarea posturilor de asistent medical in posturi de asistent medical principal, pentru
salariatii care au sustinut si promovat examenul national de grad principal, cu mentinerea nivelului de studii avut (PL sau SSD)
:
Sectia medicina interna
3 posturi
Sectia cardiologie
1 post
Sectia reumatologie
1 post
Sectia chirurgie generala
1 post
Laborator radiologie si imagistica med.
1 post
Compartiment primire urgente
1 post
Farmacie
2 posturi
Cabinet pediatrie
1 post
Dispensar TBC
1 post

Art. 4. Avizează hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea pentru deblocarea in
vederea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi:
(1) POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII
Sectia Medicina Interna- Comp.gastroenterologie

medic gastroenterolog

1 post

Compartiment Neonatologie

medic neonatolog

1 post

Sectia O.G.

medic O.G.

1 post

Sectia O.G.- Compartiment ATI

medic ATI

1 post

Sectia Cardiologie

medic cardiolog

1 post

Sectia Reumatologie

medic reumatolog

1 post

Compartiment Primire Urgente

medic urgenta

2 posturi

Cabinet diabet, nutritie si boli metabolice

medic diabetolog

1 post

Cabinet endocrinologie

medic endocrinolog

1 post

Laborator Radiologie si imagistica medicala

medic radiolog

1 post

infirmiera

1 post (pensionare)

(2) POSTURI VACANTE BUGETATE :
Sectia Medicina interna

Art. 5. Avizează Planul Alb al Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ.
Art. 6. Aprobă decontare a cheltuielilior cu naveta, pentru toti medicii care depun solicitare si
care fac dovada domiciliului in afara orasului Tg.Neamt, in limita sumelor alocate de la bugetul
local, la nivelul costurilor transportului in comun pe ruta respectiva.
Art. 7. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua măsurile
necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
NR. 1 DIN 12.01.2016
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului M. S. nr. 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din
reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă organizarea concursului de ocupare a functiei de manager – persoana fizica, al Spitalului
Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, pentru data de 29.02.2016.
Art. 2. Avizează regulamentul de organizare a concursului de ocupare a funcţiei de manager – persoana
fizica, al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ.
Art. 3. Aprobă componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoana fizica,
dupa cum urmeaza:
Presedinte
Membri
Secretar

Dr. Dan Dorin Morenciu
Dr. Marcoci Daniela Florina
Dron Vasile
Vintea Emilia Manuela

Art. 4. Avizează temele – cadru pentru proiectul de management, la concursul pentru ocuparea funcţiei
de manager – persoana fizica.

Art. 5. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua măsurile
necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 09 DIN 18.12.2015

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, Având în
vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (definitiv) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2015 şi lista de investitii.
Art. 2. Avizează programul anual al achizitiilor publice al al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2016.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 08 DIN 27.11.2015
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, Având în
vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (definitiv) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2015 şi lista de investitii.
Art. 2. Aprobă situaţiile financiare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ încheiate la
data de 30.09.2015.
Art. 3. Aprobă listele cuprinzand obiectele de inventar pentru scoaterea din funcţiune.
Art. 4. Avizează propunerile de casare a mijloacelor fixe, care nu se mai afla in stare de
functionare si dispune transmiterea spre aprobarea ordonatoruluide credite.
Art. 5. Avizează deblocarea unor posturi vacante în vederea scoaterii la concurs, după
cum urmează:
- 1 post medic specialist medicină de urgenţă - CPU
- 1 post medic specialist cardiologie - Sectia Cardiologie
- 1 post asistent medical- Secţia Medicină Internă
- 1 post registrator medical- Secţia Boli Infecţioase
- 1 post secretar-dactilograf- Birou RUONS si MCSM
Art. 6. Avizează solicitarea Comitetului Director al spitalului către Consiliul Local al
Orasului Tîrgu Neamţ privind: alocarea de la bugetul local a unor sume pentru
completarea veniturilor salariale ale medicilor şi pentru acoperirea cheltuielilor
de transport pentru medicii navetişti, precum şi pentru repartizarea către spital a
unor locuinţe de serviciu pentru medici.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
NR. 07 DIN 23.09.2015
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Ordinului M.S. nr. 869/2015 privind organizarea si desfasurarea concursurilor de
ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist

-

din unitatile sanitare publice, precum şi a functiilor de sef de sectie, sef de laborator
si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de
farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2015 si lista de investitii.
Art. 2. Avizează lista cu aparatura medicala care urmeaza a fi achizitionata de catre Spitalul
orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ din credite alocate de Ministerul Sanatatii si de
Autoritatea Publica Locala.
Art. 3. Avizeaza propunerea de scoatere la concurs pentru ocupare pe durata determinata a
postului de medic specialist chirurgie generala, in cadrul Sectiei chirurgie generala.
Art. 4. Aproba plata indemnizatiilor de sedinta pentru membrii Consiliului de
Administratie ai Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, aferente perioadei ianuarie –
septembrie 2015.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
NR. 06 DIN 23.06.2015
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

-

Ordonantei de Urgenta
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
H. G. R. nr. 56/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG. Nr.
162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează deblocarea unor posturi vacante din statul de functii al spitalului, in vederea
publicarii pentru concurs, asfel:
(3) POSTURI VACANTE BUGETATE :
Sectia Obstetrica-ginecologie
Laborator Radiologie si imagistica medicala
Sectia Medicina interna
Sectia Cardiologie

asistent medical
asistent medical
infirmiera
ingrijitoare

(4) POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII
Sectia chirurgie generala- Compart. ATI
medic ATI
Comp. Prevenire si Control Infectii Nosocomiale
medic epidemiolog
Cabinet ortopedie si traumatologie
medic ortoped-traumatolog
Cabinet neurologie
medic neurolog
Cabinet Planificare familiala
medic cu competenta
in planificare
familiala
Farmacia spital
farmacist
Laborator Radiologie si imagistica medicala
asistent medical
Sectia Chirurgie generala
registrator medical
Sectia Reumatologie
registrator medical
Compartiment aprovizionare
economist

1
1
1
1

post
post
post
post

1
1
1
1

post
post
post
post

1 post
1 post
1 post
1 post
1 post
1 post

Art. 2. Aprobă completarea listelor cu taxele si tarifele pentru serviciile medicale nedecontate de
CAS, sau acordate la cerere, dupa cum urmeaza:
- Schimbare pansament
- Sondaj vezical
- Tarif pe procedura efectuata in baza de tratament
- Taxa insotitori
- C/valoare masa la cerere pentru salariati si apartinatori

=
=
=
=
=

20 lei
15 lei
5 lei
20 lei/zi
7 lei/zi

Art. 3. Avizeaza Regulamentul de organizare si functionare a Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamţ.
Art. 4. Avizeaza Regulamentul privind organizarea si efectuarea garzilor in Spitalul
orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ.
Art. 5. Aproba inaintarea catre Primarul orasului Tg. Neamt, a propunerii privind prelungirea cu 6
luni a delegatiei d-nei dr. Antohi Mihaela pentru functia de manager si a delegatiei d-nei dr.
Bercea Gabriela pentru functia de director medical al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamţ.
Art. 6. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua măsurile
necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 05 DIN 19.05.2015
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Ordinul MS nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare
- H. G. R. nr. 56/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG.
Nr. 162/2008
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pe anul 2015 si lista de investitii.
Art. 2. Avizează planul de management al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt pentru
perioada 2015 – 2017.
Art. 3. Aprobă depunerea de catre spital, a solicitarii pentru finantarea de la Consiliul
Judetean Neamt, a proiectului de realizare a sistemului de alarmare a asistentelor
medicale de catre pacienti, in cazul urgentelor medicale.
Art. 4. Aprobă ca recomandare privind organizarea si functionarea spitalului,
revenirea cu adresa catre primarie in vederea analizarii la nivelul autoritatii
publice locale a activitatii medicale private si revizuirii contractelor de concesiune,
pentru asigurarea cu prioritate a spatiilor necesare pentru cabinetele din cadrul
ambulatoriului integrat al spitalului.
Art. 5. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 04 DIN 28.04.2015
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- H. G. R. nr. 56/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG.
Nr. 162/2008
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobă situatiile financiare
trimestrul I 2015.

ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe

Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pe anul 2015 si listele de investitii.

Art. 3. Avizează organigrama si statul de functii al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
valabile cu data de 01.05.2015.
Art. 4. Aprobă listele cu taxele si tarifele pentru serviciile medicale nedecontate de CAS, sau
acordate la cerere, cu valabilitate de la 01.05.2015.
Art. 5. Aprobă urmatoarele recomandari privind problemele de strategie, organizare si
functionare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ:
1) Comitetul Director impreuna cu sefii de sectii, vor analiza periodic activtatea
medicala si vor lua masuri in vederea incadrarii in numarul de externari contractat
cu CAS Neamt pe anul 2015 si in vederea maximizarii finantarii pentru serviciile
clinice.
2) Comitetul Director va analiza posibilitatea organizarii
in ture a programului
medicilor incadrati la CPU.
Art. 6. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200
CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933;
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA
NR. 03 DIN 25.03.2015
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei
de acreditare a spitalelor
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aproba Strategia de dezvoltare a Spitalului orasenesc ,,Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt
pentru anii 2015-2020.
Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pe anul 2015 si listele de investitii.

Art. 3. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂREA
NR. 11 DIN 11.12.2014
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- Ordonantei de Urgenta nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pe anul 2014.
Art.2. Avizează programul achizitiilor publice al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe
anul 2015.
Art.3. Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea pentru
deblocarea in vederea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi:
(5) POSTURI VACANTE BUGETATE :
Intretinere curte
Sectia Boli infectioase
Sectia Boli infectioase

muncitor necalificat
asistent medical
infirmiera

1 post
1 post
1 post

Sectia Medicina interna
Sectia Cardiologie
Sectia Cardiologie
Laborator Analize med.
Cp. prev. inf. nosocomiale

infirmiera
infirmiera
ingrijitoare
asistent medical
asistent medical

(6) POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII :
Cabinet Chirurgie generala
asistent medical
Cabinet Boli infectioase
asistent medical
Sectia Boli infectioase
infirmiera
Bloc Alimentar
muncitor calificat
Sectia Reumatologie
ingrijitoare
Compartim. Primire urgente
asistent medical

1
1
1
1
1

post
post
post
post
post

1
1
1
1
1
2

post
post
post
post
post
posturi

Art. 4. Aproba plata sumelor reprezentand indemnizatii pentru membrii Consiliului de
Administratie aferente perioadei 13.05.2014 – 11.12.2014, conform situatiei anexa.
Art. 5. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂREA
NR. 11 DIN 11.12.2014
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
- Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- Ordonantei de Urgenta nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pe anul 2014.
Art.2. Avizează programul achizitiilor publice al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe
anul 2015.
Art.3. Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea pentru
deblocarea in vederea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi:
(7) POSTURI VACANTE BUGETATE :
Intretinere curte
Sectia Boli infectioase
Sectia Boli infectioase
Sectia Medicina interna
Sectia Cardiologie
Sectia Cardiologie
Laborator Analize med.
Cp. prev. inf. nosocomiale

muncitor necalificat
asistent medical
infirmiera
infirmiera
infirmiera
ingrijitoare
asistent medical
asistent medical

1
1
1
1
1
1
1
1

post
post
post
post
post
post
post
post

(8) POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII :
Cabinet Chirurgie generala
asistent medical
Cabinet Boli infectioase
asistent medical
Sectia Boli infectioase
infirmiera
Bloc Alimentar
muncitor calificat
Sectia Reumatologie
ingrijitoare
Compartim. Primire urgente
asistent medical

1
1
1
1
1
2

post
post
post
post
post
posturi

Art. 4. Aproba plata sumelor reprezentand indemnizatii pentru membrii Consiliului de
Administratie aferente perioadei 13.05.2014 – 11.12.2014, conform situatiei anexa.
Art. 5. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂREA
NR. 9 DIN 23.09.2014
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din
fondurile publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
-

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe anul
2014 si listele de investitii actualizate.
Art. 2. Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea pentru deblocarea in
vederea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi:

Sectia Medicina interna – infirmiera – 1 post
Sectia Obstetrica-ginecologie – medic specialist ATI - 1 post
- asistent medical
- 2 posturi
- infirmiera
- 2 posturi

Sectia Boli infectioase - spalatoreasa - 1 post
Farmacia
- farmacist - 1 post
Sectia Cardiologie
- ingrijitoare - 1 post
Cabinet Pediatrie
- asistent medical – 1 post
Formatia intretinere instalatii - electrician - 1 post
Formatia intretinere cladiri, curte - tamplar - 1 post ; - instalator – 1 post
Art. 3. Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea de transformare a unor
posturi din statul de functii :

-

transformarea postului de registrator medical din cadrul Sectiei de Medicina interna, in post de
registrator medical principal.
transformarea postului de registrator medical din cadrul Compartimentului Primire Urgente, in
post de registrator medical principal.
transformarea postului de registrator medical din cadrul Laboratorului analize medicale, in post
de registrator medical principal.
transformarea postului de registrator medical din cadrul Fisier- informatii, in post de registrator
medical principal.
transformarea postului de referent de specialitrate III din cadrul Biroului R.U.N.OS. si M.C.S.M. in post de
referent de specialitate II

Art. 4. Aproba modificarea incepand cu luna octombrie a. c. a urmatoarelor taxe :

- Taxa pentru efectuarea stagiului practic pentru elevii scolilor postliceale sanitare anul I
- Taxa pentru efectuarea stagiului practic pentru elevii scolilor postliceale sanitare anul II ;III
- Taxa pentru efectuarea stagiului practic in vederea reatestarii asistentilor medicali

=
=
=

150 lei
200 lei
200 lei

Art. 5. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua măsurile
necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 8 DIN 03.07.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează propunerea managerului Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ,
de numire in functia de director medical interimar a d-rei dr. Filip Ioana Ecaterina –
medic primar, sef sectie Boli Infectioase.

Art.

2. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 7 DIN 30.06.2014
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:

-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pe anul 2014 si listele de investitii.
Art. 2. Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea ce se va inainta
catre Ministerul Sanatatii, pentru deblocarea a 10 posturi (3 posturi de medic, 2 posturi
de asistent medical, 3 posturi personal auxiliar, 2 posturi de muncitor).
Art. 3. Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind propunerea de
transformare a unor posturi din statul de functii
_ transformarea postului de medic rezident an V din cadrul Cabinetului oncologie medicala, in
post de medic specialist.
_ transformarea postului de asistent medical debutant din cadrul Dispensarului TBC, in post de
asistent medical (nivel de studii postliceale).
transformarea postului de economist II din cadrul Biroului R.U.N.OS.
si M.C.S.M. in post de economist I
transformarea a doua posturi de economist II din cadrul Biroului
financiar-contabilitate si administrativ in posturi de economist I
transformarea postului de economist II din cadrul Compartimentului
de achizitii in post de economist I
transformarea postului de merceolog II din cadrul Compartimentului
aprovizionare in post de merceolog I

Art. 4. Aproba taxele si tarifele pentru serviciile medicale nedecontate de CAS, sau acordate la
cerere in cadrul Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ valabile cu luna iulie 2014.
Art. 3. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 6 DIN 13.05.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2014.
Art. 2. Aproba plata sumelor reprezentand indemnizatii pentru membrii Consiliului de
Administratie aferente perioadei 01.08.2012 – 30.04.2014, conform situatiei anexa.
Art. 3. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 5 DIN 08.04.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2014.

Art. 2. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 4 DIN 12.03.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pentru trimestrul I 2014.
Art.2. Avizeaza transformarea a cinci posturi de asistent medical in asistent medical principal,
astfel:
3 posturi la Sectia Medicina Interna
1 post la Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
1 post la Sectia Boli infectioase
Art. 3. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 3 DIN 17.02.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aproba strategia de sanatate a Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pentru anul
2014.

Art. 2. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 2 DIN 24.01.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pentru trimestrul I 2014.
Art.2. Avizeaza deblocarea si scoaterea la concurs a postului de economist din cadrul structurii
de management a serviciilor medicale .
Art. 3. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 1 DIN 10.01.2014

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ
pentru luna ianuarie 2014.
Art.2. Avizeaza organigrama si statul de functii al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt
valabile cu 01.01.2014.
Art.3. Avizeaza necesarul de lucrari de reparatii capitale, modernizare si extindere a
cladirilor existente si necesarul de aparatura medicala, utilaje si mijloace fixe, al
Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pentru anul 2014.
Art. 2. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 11 DIN 18.12.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2013 si listele de investitii.
Art. 2. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 10 DIN 10.12.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aproba numirea in calitatea de presedinte de sedinta al Consiliului de
Administratie al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt, a d-lui consiler local Dron
Vasile.
Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie
Tg. Neamţ pe anul 2013 si listele de investitii.
Art. 3. Avizeaza programul achizitiilor publice al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt
pentru anul 2014.
Art. 4. Avizeaza cererea d-nei dr. Garbatiuc Genoveva de inchiriere a unui spatiu in cadrul
Ambulatoriului de specialitate.
Art. 5. Aproba modificarea taxei pentru accesul autoturismelor in incinta spitalului la valoarea
de 4 lei/ autoturism.
Art. 5. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 9 DIN 21.10.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale
Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf.
Dimitrie Tg. Neamţ pe anul 2013 si a listelor de investitii.

Art. 2.

Aproba situatiile financiare ale Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt
pentru trimestrul III 2013.

Art. 3.

Aproba situatia pentru anul 2013 privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor
de inventar la nivelul Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt.

Art. 4.

Avizeaza modificarea statului de functii al unitatii prin transformarea
urmatoarelor posturi:
- transformarea postului de registrator medical din cadrul dispensarului TBC
in post de asistent medical- nivel de studii postliceale
transformarea postului de lucrator comercial din cadrul Farmaciei
spitalului in post de asistent medical – nivel de studii posliceale
transformarea postului de asistent medical- nivel de studii
postliceale din cadrul CPU ( linia de garda in specialitati pediatrie) in post de
asistent medical cu studii superioare .

Art. 5.

Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 8 DIN 19.09.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf.
Dimitrie Tg. Neamţ pe anul 2013 si a listelor de investitii.

Art. 2.

Aproba acordarea tichetelor de masă lunar, pentru trimestrul IV 2013, urmand
ca in limita disponibilitatilor sa fie cuprinse in bugetul unitatii, sumele necesare pentru
acordarea tichetelor restante pe anul 2012 aferente perioadei august-decembrie).

Art. 4.

Avizeaza programul achizitiilor publice pentru Spitalul orasenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamt pe anul 2013.

Art. 5.

Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind prelungirea cu 6
luni a contractului de munca al d-lui dr. Lucachi Caesar- pe postul temporar vacant de
medic specialist chirurgie generala di sectia chirurgie generala.

Art. 6.

Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 7 DIN 21.06.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ

-

Având în vedere prevederile:
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

HG nr. 117/2013 - aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2013-2014

-

Hotararii Guvernului Romaniei nr.849/2012
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Avizează planul de reorganizare a spatiilor din cadrul Compartimentului de
Primire Urgente al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ .

Art. 2.

Avizeaza proiectul privind modernizarea pavilionului L5, in care functioneaza
sectiile Pediatrie si Cardiologie.

Art. 3.

Avizeaza propunerea Comitetului Director de deblocare si scoatere la concurs a
trei posturi vacante aprobate in statul de functii al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamt, dupa cum urmeaza:
1 post psiholog (post unic)
1 post economist in cadrul Biroului de management al calitatii (post unic)
1 post registrator medical in cadrul Fisierului unitatii

Art. 4.
Aproba acordarea lunara a tichetelor de masa restante pe 2012, aferente
trimestrului III, odata cu cele aferente trimestrului III 2013.
Art. 5.
Avizeaza solicitarea d-lui dr. Lucachi Caesar-medic specialist chirurgie generala,
de acordare a unui spatiu in comodat in cadrul Ambulatoriului de specialiate al
spitalului, pentru amenajare cabinet de profil, pana la prezentarea la post a medicilor
rezidenti.
Art. 6.
Aproba sistarea incasarii taxei de 10 lei pentru internarea de zi, incepand cu data
de 1 iulie a. c.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 6 DIN 13.05.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ

-

Având în vedere prevederile:
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

HG nr. 117/2013 - aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2013-2014

-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Hotararii Guvernului Romaniei nr.849/2012

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamţ şi lista de investiţii pentru anul 2013.

Art. 2.

Avizeaza programul achizitiilor publice pentru Spitalul orasenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamt pe anul 2013.

Art. 3.

Avizeaza organigrama si statul de functii al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamt pe anul 2013.

Art. 4.
Avizeaza taxele si tarifele pentru serviciile medicale nedecontate de CAS, sau
acordate la cerere in cadrul Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt, pentru anul
2013.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 4 DIN 01.04.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

HG nr. 117/2013 - aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii
asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii
2013-2014

-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Aproba coplata pentru serviciile de spitalizare continua in cuantum
de 10 lei, sumă care se va achita la internarea pacientului.

Art. 2.

Aproba modificarea unor taxe si tarife pentru servicii medicale si
diverse, dupa cum urmeaza:
- Intocmirea fisei pentru internare de zi
=
10 lei

Art. 3.

Avizează hotărârea Comitetului Director al spitalului privind incheierea unui act
aditional la contractul de munca al medicilor care participa in afara normei de baza la
subprogramul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. Sumele cuvenite
calculate la un nivel de 14 lei pe caz rezolvat se vor include in venitul brut lunar si se
vor achita odata cu drepturile salariale, in functie de finantare.

Art. 4. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ şi
lista de investiţii pentru perioada pentru ianuarie – aprilie 2013.
Art. 5.

Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 3 DIN 12.03.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf.
Dimitrie Tg. Neamţ pentru ianuarie – martie 2013.

Art. 2.

Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 2 DIN 25.02.2013
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

Hotararii Guvernului Romaniei nr.849/2012
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Aproba organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager (
persoana fizica) al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt in data de 08.04.2013
si numeste comisia de concurs in urmatoarea componenta:
Presedinte - dl. Morenciu Dan Dorin
Membri - d-na. Marcoci Daniela Florina
- dl. Dron Vasile
- dl. Barsan Valeriu
Secretar - d-na Vintea Emilia Manuela

Art. 2.
Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind nominalizarea
posturilor de personal medico-sanitar absolut necesare a fi scoase la concurs, in
baza HGR nr. 849/2012, dupa cum urmeaza:
2
1
1
1
1

posturi asistent medical – Compartiment Primire Urgente
post ingrijitor curatenie – Compartiment Primire Urgente
post ingrijitor curatenie – Sectia Medicina Interna
post ingrijitor curatenie – Sectia Obstetrica -Ginecologie
post ingrijitor curatenie – Sectia Reumatologie

Art. 3.
Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind scoaterea
la concurs a postului temporar vacant de medic in specialitatea chirurgie generala.
Art. 4.
Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va
lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SPITALULUI ORĂŞENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂREA
NR. 1 DIN 14.01.2013

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ, judeţ
Neamţ
Având în vedere prevederile:
-

Ordinului MS nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

-

Hotararii Guvernului Romaniei nr.849/2012
În temeiul art. 186 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.

Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli (rectificat) al Spitalului orăşenesc Sf.
Dimitrie Tg. Neamţ pe anul 2012.

Art. 2.

Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamţ pe primele doua luni ale anului 2013.

Art. 3.

Aproba acordarea tichetelor de masă lunar, incepand cu luna ianuarie 2013,
urmand ca in limita fondurilor disponibile in bugetul unitatii, sa se acorde tichetele
restante pe anul 2012.

Art. 4.

Avizeaza programul achizitiilor publice pentru Spitalul orasenesc Sf. Dimitrie Tg.
Neamt pe anul 2013.

Art. 5.

Avizeaza hotararea Comitetului Director al spitalului privind nominalizarea
posturilor de personal medico-sanitar absolut necesare a fi scoase la concurs, in baza
HGR nr. 849/2012, dupa cum urmeaza:
1
1
1
1
1
2

Art. 6.

post asistent medical – Sectia Pediatrie
post asistent medical – Compartiment neo-natologie
post asistent medical – Sectia Boli Infectioase
post asistent medical – Sectia Obstetrica -Ginecologie
post asistent medical – Sectia Medicina Interna
posturi asistent medical Sectia Reumatologie

Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua
măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Dron Vasile

