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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 258 din 22.12.2016  
 

privind modificarea H.C.L. nr. 224 din 28.10.2016 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Având în vedere expunerea de motive nr. 22243/2016 iniţiată de Primarul 

Municipiului Roman - domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu şi raportul de 

specialitate  nr. 22244/2016  întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare; 

Văzând avizul favorabil nr. 117 din 22.12.2016 al Comisiei pentru buget- 

finanţe, avizul favorabil nr. 257 din 22.12.2016 al Comisiei juridice, precum şi  

avizul de legalitate nr. 22701 din 22.12.2016 dat de Secretarul Municipiului 

Roman; 

Examinând prevederile Legii nr. 95/2006R privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale şi ale conform O.M.S.P. nr. 870/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea 

gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 36 alin. (3) 

lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 224 din 28.10.2016 

privind aprobarea înfiinţării unui cabinet specialitate chirurgie toracică în cadrul 

ambulatoriului integrat şi a unui cabinet specialitate chirurgie oromaxilofacială 

în cadrul ambulatoriului de specialitate ale Spitalului Municipal de Urgenţă 

Roman, care va avea următorul cuprins: 

“Art.1 Se aprobă înfiinţarea unui cabinet de chirurgie toracică în cadrul 

Ambulatorului Integrat al spitalului cu cabinete in specialitate şi a unui cabinet 

în specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială (chirurgie buco-maxilo-facială) 

la nivel de spital.”; 
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 Art. 2. Se aprobă modificarea titlului H.C.L. nr. 224 din 28.10.2016 

privind aprobarea înfiinţării unui cabinet specialitate chirurgie toracică în cadrul 

ambulatoriului integrat şi a unui cabinet specialitate chirurgie oromaxilofacială 

în cadrul ambulatoriului de specialitate ale Spitalului  Municipal de Urgenţă 

Roman, care va fi următorul: 

“H.C.L. 224 din 28.10.2016 privind aprobarea înfiinţării unui cabinet de 

chirurgie toracică în cadrul Ambulatorului Integrat al spitalului cu cabinete in 

specialitate şi a unui cabinet in specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială 

(chirurgie buco-maxilo-facială) la nivel de spital”; 
 

            Art. 3. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 
 

           Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

 

    Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

         George-Alexandru BĂLAN                         Gheorghe CARNARIU 


