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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) 
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-   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    
 
 

(2) POSTURI VACANTE BUGETATE : 
 
Sectia Medicina interna     infirmiera   1 post 
(pensionare) 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


