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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  ale Spitalului orăşenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamţ pe 

trimestrul I  2015. 
 
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 
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