
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 81/2016 
privind menținerea unui număr de patru linii de gardă la nivelul 

Spitalului Municipal Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc, privind numirea a doi reprezentanţi în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 
Târgu Secuiesc, 

Având în vedere nota de fundamentare a Spitalului Municipal Târgu Secuiesc nr.            
1316/2016 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc nr. 15927 /05.08.2016 prin 
care se solicită menținerea unui număr de patru linii de gardă la nivelul Spitalului Municipal Târgu 
Secuiesc; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile cap.II, art. 23, 24 din Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 870/2004 
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în 
unităţile publice din sectorul sanitar; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi ale art. 115, 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;           

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 – Se aprobă menținerea unui număr de patru linii de gardă la nivelul Spitalului 

Municipal Târgu Secuiesc în următoarele specialităţi:  
a) 1 linie de gardă în specialitatea obstetrică-ginecologie 
b) 1 linie de gardă în specialitatea chirurgie generală 
c) 1 linie de gardă în specialitatea medicină internă 
d) 1 linie de gardă în specialitatea pediatrie 
Art. 2 – Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri conducerea Spitalului 

Municipal Târgu Secuiesc. 
Târgu Secuiesc, la  9 august 2016 
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