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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

