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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

 
 

HOTĂRÂREA 
NR. 5  DIN   18.09.2017 

 
 
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamţ,  

- 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; 

- Ordinului M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentuluiprivind timpul de munca, 
organizarea si efectuarea garzilorin unitatile sanitare publice din sectorul sanitar 

 
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 2017 rectificat. 
 
Art. 2. 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      infirmiera debutanta   1 post  
 

(2)POSTURI VACANTE BUGETATE : 
 

Sectia Boli infectioase      ingrijitoare     1 post  
Sectia Boli infectioase      spalatoreasa     1 post  
Spalatorie spital      spalatoreasa     1 post  

 
Art. 3. Avizeaza organizarea liniei de garda in specialitatea medicina de urgenta in cadrul 

Compartimentului Primire Urgente. 
 
Art. 4. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua 

măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  SEDINŢĂ, 
 Rucsandescu Ion  

 

http://www.spital-tirguneamt.ro,
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

 
HOTĂRÂREA 

NR. 4  DIN   01.08.2017 
 
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; 

 
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 pe  

trimestrul II anul 2017. 
 
Art. 2. Avizează deblocarea pentru scoatere la concurs a unor posturi vacante strict necesare, 

dupa cum urmeaza : 
 

(1)POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII 
 

Biroul managementul calitatii   economist grad II    1post 
serviciilor medicale          

 
Biroul tehnic, administrativ  arhivar     1 post 

 
(2)POSTURI VACANTE BUGETATE : 

 
Compartiment Primire Urgente    registrator medical debutant  1 post  
Sectia Boli infectioase      infirmiera debutanta   1 post  
Spalatorie spital      spalatoreasa     1 post  

 
Art. 3. Avizeaza inchiderea Sectiei Boli infectioase pentru perioada 06.08.2017 – 20.08.2017, pe 

durata concediului de odihna al d-nei dr. Filip Ioana singurul medic activ in aceasta  
specialitate. 

 
Art. 4. Spitalul orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, prin serviciile sale de specialitate, va lua 

măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  SEDINŢĂ, 
 Rucsandescu Ion  

 

http://www.spital-tirguneamt.ro,
mailto:spital_tgneamt@yahoo.com
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  
 

HOTĂRÂREA 
NR. 3  DIN   15.06.2017 

 
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; 

- Ordinului MS nr. 1520/2016 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. Avizează suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului estimat pe anul 2017, 

cu suma de 580 000 lei. 
 
Art. 2. Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul orasenesc 

SAf. Dimitrie Tg. Neamt in cursul lunii septembrie 2017. 
 
Art. 3. Aprobă propunerea de prelungire a numirii cu delegatie a d-lui dr. Apostoae Florin-Ionut in  

functia de manager al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, pana la ocuparea functiei prin 
concurs. 

 
Art. 4. Avizează modificarea statului de functii al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ prin 

suplimentarea cu 3 posturi respectiv : un post de medic pentru Cabinetul de ortopedie si 
traumatologie si doua posturi (un  economist si un referent de specialitate- jurist) pentru 
Biroul aprovizionare, achizitii publice si contractare. 

 
Art. 5. Avizează deblocarea pentru scoatere la concurs a unor posturi vacante strict necesare, dupa 

cum urmeaza : 
 

(1)POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII 
Cabinet ortopedie si traumatologie  medic in specialitatea ortopedie  1 post 

       traumatologie 
 

Birou Aprovizionare, achizitii publice jurist grad II     1 post 
si contractare     economist grad I    1 post 

 
Serviciul RUONS    economist grad I    1 post 

 
(2)POSTURI VACANTE BUGETATE : 

Cabinet oncologie medicala    medic in specialitatea oncologie  1 post (demisie) 

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  

http://www.spital-tirguneamt.ro,
mailto:spital_tgneamt@yahoo.com
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

 
HOTĂRÂREA 

 
NR. 2  DIN   05.05.2017 

 
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 situatiile financiare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, incheiate pe  

trimestrul I anul 2017. 
 
Art. 2. Avizează lista de investitii (renominalizata) a Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ 

pentru anul 2017. 
 
Art. 3. Aprobă programul achizitiilor publice pentru Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe 

anul 2017, conform noii strategii anuale de achizitie publica.  
 
Art. 4. Avizează modificarea structurii organizatorice a Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ 

prin redistribuirea a 5 paturi de la Compartimentul neonatologie pentru infiintarea unui 
Compartiment de ortopedie-traumatologie in cadrul Sectiei Chirurgie generala si a 
organigramei si statului de functii  prin suplimentarea cu un post de medic in specialitatea 
ortopedie si traumatologie pentru noul compartiment. 

 
Art. 5. Avizează deblocarea pentru scoatere la concurs a unor posturi vacante strict necesare, dupa 

cum urmeaza : 
 

 (1)POSTURI VACANTE IN STATUL DE FUNCTII 

Cabinet endocrinologie   medic specialist (endocrinologie) 1/2 post 

Sectia O.G.         asistent medical     1 post   

(bloc operator) 

Sectia Chirurgie generala   asistent medical     1 post    

Sectia Chirurgie generala   asistent medical     4 posturi    

Sectia Medicina interna   asistent medical     1 post    

Sectia Cardiologie    asistent medical     1 post    

Laborator radiologie si    asistent medical   1 post 

http://www.spital-tirguneamt.ro,
mailto:spital_tgneamt@yahoo.com


imagistica medicala 

Sectia Medicina Interna       registrator medical     1 post   

Sectia Pediatrie        registrator medical     1 post 

Sectia Reumatologie       registrator medical     1 post 

Compartiment Primire Urgente  infirmiera       1 post    

Spalatorie     spalatoreasa    2 posturi 

 

(2)POSTURI VACANTE BUGETATE : 

Sectia O.G.         asistent medical    1 post  (demisie) 

Sectia Chirurgie generala   infirmiera      1 post   (demisie) 

(bloc operator) 

Sectia Cardiologie    ingrijitoare      1 post   (pensie) 

 
Art. 6. Aprobă listele cu taxele si tarifele pentru serviciile medicale nedecontate de CAS, sau  

acordate la cerere, cu valabilitate de la 10.05.2017. 
 
 
Art. 7. 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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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

 
HOTĂRÂREA 

 
NR. 1  DIN   23.02.2017 

 
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 situatiile financiare ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ, incheiate pe 

anul 2016. 
 
Art. 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ 

estimat pentru anul 2017si lista de investitii. 
 
Art. 3. Aprobă programul achizitiilor publice pentru Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe 

anul 2017.  
 
Art. 4. Avizează organigrama si statul de functii al Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe 

anul 2017.  
 
Art. 5. Avizează mentinerea in activitate si in functia de medic sef Sectie medicina interna a d-lui dr. 

Axinia Tudorel –medic primar, doctor in stiinte medicale, pana la implinirea varstei de 70 de ani,  
 
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  
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