
 
HOTĂRÂREA NR. 71 

din 30 martie 2021 
 

privind: acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul 
Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1465/22.03.2021 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Spitalului Orășenesc Tg. Bujor nr. 753/08.02.2021, depusă și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 1465/10.02.2021; 

Având în vedere prevederile art. 199 alin. (2) și ale art. 201 alin. (9) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. c) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În baza prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  
 Art.1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru un număr de 8 angajați din 
cadrul personalului de specialitate de la nivelul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital din 
rețeaua Consiliului Județean Galați, în cuantum brut de 2000 lei/lună, pentru drepturile 
salariale aferente anului 2021. 

Art.2. Personalul care beneficiază de stimulent în condițiile prezentei hotărâri va fi 
stabilit de managerul unității sanitare, pe baza unor criterii prevăzute într-un regulament 
propriu, aprobat prin decizie a managerului cu avizul prealabil al Consiliului de Administrație al 
unității sanitare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, care răspunde 
și de punerea în aplicare. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 
 
 
         
 

Director executiv, 
Stoica George                                                                                                                          

 
 
 
Zaharia Mihai/1 ex./16.03.2021 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 


