
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 306 

din 21 decembrie 2021 

 
privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din 
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.596/15.12.2021 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi nr. 12573/11.11.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12596/12.11.2021; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3,4) din Legea – Cadru nr. 153/2017, privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b, d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru un număr de 8 angajaţi din 
cadrul personalului medical şi de specialitate de la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
“Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, angajaţi cu responsabilităţi în implementarea proiectului 
“Îmbunătăţirea calităţii şi performanţei serviciilor spitaliceşti prin evaluarea costurilor şi 
standardizare (CaPeSSCoSt)” cod SIPOCA / cod MySMIS2014: 724/129170. 

Art.2. (1) Stimulentul acordat personalului prevăzut la art. 1 este în valoare de 500 lei 
lunar brut şi se acordă începând cu luna decembrie a anului 2021 până la finalizarea 
proiectului. 

(2) În cazul în care, pe parcursul derulării proiectului, Ministerul Sănătăţii alocă 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi sumele necesare 
acordării stimulentelor în cauză, aplicarea prevederilor prezentei hotărâri încetează. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

SMRUSSMAC – Consilier    
1. ex./13.12.2021                                                                                                                                           Sacazof Silvia 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 


