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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 
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- 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. 
      
 
 


