ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA
Nr. ___ din 29.07.2021
privind aprobarea modificării structurii organizatorice a
Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 54469/2021 iniţiat de către Primarul
municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de
specialitate comun nr. 54887/2020, întocmit de Direcția Juridică și
Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
- avizul de legalitate nr. __ din __.07.2021 dat de Secretarul general al
municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2021 al comisiei pentru
buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.07.2021 al comisiei
juridice;
- adresa nr. 24139 din 13.07.2021 a Spitalului Municipal de Urgență
Roman;
- avizul favorabil nr. 9708/05.07.2021 al Direcției de Sănătate Publică,
județul Neamț.
Luând în considerare:
- prevederile Legii nr. 95/2006 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;
- prevederile O.M.S. nr. 753/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru
organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de
COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa
medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform
clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140 al.(1), precum și al art. 196, alin.
(1), lit. ”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal de Urgență Roman, conform anexei - parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Elena CHELMUȘ

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 29.07.2021
Structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
Secția medicină internă
73 paturi
din care 1 pat Covid-19
Secția Recuperare
30 paturi
Secția Cardiologie
30 paturi
din care 1 pat Covid-19
Secția O.G.
80 paturi
din care 1 pat Covid-19
Secția Neonatologie
45 paturi
Secția Chirurgie generală
55 paturi
din care 1 pat Covid-19
Compartiment O.R.L.
15 paturi
din care 1 pat Covid-19
Compartiment Chirurgie infantilă
15 paturi
din care 1 pat Covid-19
Compartiment Oftalmologie
12 paturi
din care 1 pat Covid-19
Secția Ortopedie
30 paturi
din care 1 pat Covid-19
Secția A.T.I.
20 paturi
din care 2 paturi Covid-19
Secția Boli infecțioase
29 paturi
Comp. Pneumologie
10 paturi
din care 1 pat Covid-19
Comp. Endocrine
23 paturi
Secția Psihiatrie
50 paturi
Comp. Oncologie
20 paturi
din care 1 pat Covid-19
Comp. Dermato-venerice
15 paturi
Secția Neurologie
30 paturi
din care 1 pat Covid-19
Secția Pediatrie
74 paturi
din care 2 paturi Covid-19
Comp. Paleative
10 paturi
Insoțitori
30 paturi
Spitalizare de zi
20 paturi
Farmacie
Bloc operator unic
Unitate de transfuzie
Sterilizare
Laborator analize medicale
Laborator radiologie și imagistică medicală
Serviciul de anatomie patologică
Histologie
Citologie
Prosectură
Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament)
Centrul de Sănătate Mintală –Staționar de zi
20 locuri
Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
Compartiment de evaluare și statistică medicală
Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
Cabinet boli infecțioase
Cabinet oncologie medicală
Cabinet planificare familială
Dispensar T.B.C
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Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinet în specialitățile:
Medicină internă
Cardiologie
O.R.L.
Oftalmologie
Chirurgie generală
Obstetrică ginecologie
Pediatrie
Ortopedie și traumatologie
Neurologie
Dermato-venerologie
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Pneumologie
Endocrinologie
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Cabinet Primar
Nr. 54469 din 19.07.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii
organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
Prin adresa nr. 24139 din 13.07.2021, Spitalul Municipal de Urgență
Roman a solicitat primarului Municipiului Roman aprobarea noii structuri
organizatorice, conform avizului favorabil nr. 9708 din 05.07.2021 a Direcției
de Sănătate Publică Neamț.
Potrivit art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile
legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de
specialitate şi serviciilor publice de interes local.
Prezentul proiect de hotărâre este inițiat în conformitate cu prevederile art.
172, alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea unor
modificări în structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgență Roman,
cu următoarea repartizare pe secții:
Secția medicină internă
Secția Recuperare
Secția Cardiologie
Secția O.G.
Secția Neonatologie
Secția Chirurgie generală
Compartiment O.R.L.
Compartiment Chirurgie infantilă
Compartiment Oftalmologie
Secția Ortopedie
Secția A.T.I.
Secția Boli infecțioase
Comp. Pneumologie
Comp. Endocrine
Secția Psihiatrie

73 paturi
30 paturi
30 paturi
80 paturi
45 paturi
55 paturi
15 paturi
15 paturi
12 paturi
30 paturi
20 paturi
29 paturi
10 paturi
23 paturi
50 paturi

din care 1 pat Covid-19
din care 1 pat Covid-19
din care 1 pat Covid-19
din care 1 pat Covid-19
din care 1 pat Covid-19
din care 1 pat Covid-19
din care 1 pat Covid-19
din care 1 pat Covid-19
din care 2 paturi Covid-19
din care 1 pat Covid-19

Comp. Oncologie
20 paturi
din care 1 pat Covid-19
Comp. Dermato-venerice
15 paturi
Secția Neurologie
30 paturi
din care 1 pat Covid-19
Secția Pediatrie
74 paturi
din care 2 paturi Covid-19
Comp. Paleative
10 paturi
Insoțitori
30 paturi
Spitalizare de zi
20 paturi
Farmacie
Bloc operator unic
Unitate de transfuzie
Sterilizare
Laborator analize medicale
Laborator radiologie și imagistică medicală
Serviciul de anatomie patologică
Histologie
Citologie
Prosectură
Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament)
Centrul de Sănătate Mintală –Staționar de zi
20 locuri
Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
Compartiment de evaluare și statistică medicală
Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
Cabinet boli infecțioase
Cabinet oncologie medicală
Cabinet planificare familială
Dispensar T.B.C
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinet în specialitățile:
Medicină internă
Cardiologie
O.R.L.
Oftalmologie
Chirurgie generală
Obstetrică ginecologie
Pediatrie
Ortopedie și traumatologie
Neurologie
Dermato-venerologie
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Pneumologie
Endocrinologie
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va
transmite către Direcția Juridică și administrație publică și Serviciului resurse
umane, salarizare în vederea întocmirii raportului de specialitate.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Direcția juridică și administrație publică
și serviciul resurse umane, salarizare
Nr. 54887 din 20.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării structurii
organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

Prin adresa nr. 24139 din 13.07.2021, Spitalul Municipal de Urgență
Roman a solicitat primarului Municipiului Roman aprobarea noii structuri
organizatorice, conform avizului favorabil nr. 9708 din 05.07.2021 a Direcției
de Sănătate Publică Neamț.
Potrivit art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile
legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de
specialitate şi serviciilor publice de interes local.
Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a propunerilor de
operare a unor modificări în structura organizatorică a S.M.U. Roman, formulate
prin adresa nr. 24139 din 13.07.2021 de serviciul RUNOS al Spitalului şi
înregistrată la Primăria Roman cu nr. 54362 din 19.07.2021 .
Din punct de vedere al oportunității, proiectul propus spre aprobare
vizează modificarea structurii organizatorice a S.M.U. conform Planului de
măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul
pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură
asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19,
cu păstrarea numărului total de paturi aprobat.
Din punct de vedere al legalității, proiectul propus respectă prevederile
Legii nr.95/2006, ale O.M.S. nr.792/2010 și ale O.M.S. nr. 753/2021 pentru
modificarea şi completarea O.M.S. nr. 434/2021.
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Structura organizatorică propusă întrunește condițiile de legalitate și
oportunitate și a fost avizată favorabil de Direcția de Sănătate Publică, județul
Neamț prin adresa.nr 9708/05.07.2021.
Faţă de cele expuse apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de
hotărâre, sens în care îl avizăm favorabil.

Direcția Juridică și Administrație Publică Serviciul resurse umane, salarizare
Camelia RUSU
Otilia GĂLĂȚEANU
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