HOTĂRÂREA Nr. _____
din ___________________ 2022
privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 621/20.01.2022
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 Orăşenesc Tg. Bujor nr. 150/06.01.2022, înregistrată
la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 621/06.01.2022;
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;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului 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 angajaţi din
cadrul personalului medical superior de la nivelul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în cuantum brut de 2000 lei / lună, începând cu drepturile
salariale aferente anului 2022.
Art.2. Personalul care beneficiază de stimulent în condiţiile prezentei hotărâri va fi
stabilit de managerul unităţii sanitare, pe baza unor criterii prevăzute într-un regulament
propriu, aprobat prin decizie a managerului cu avizul prealabil al Consiliului de Administraţie al
unităţii sanitare.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, care răspunde
şi de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca
Saczof Silvia
1. ex./19.01.2022

SMRUSSMAC – Conslier superior
Sacazof Silvia

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 621/20.01.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea unui stimulent
financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor,
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor este un spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “Autorităţile
administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele
publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii
minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în limita bugetului aprobat”. Art. 201 alin. (9) din acelaşi act normativ prevede:
„Bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor din reţeaua administraţiei publice locale se
întocmesc, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac parte din bugetul general al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.”
Art. 173 alin. (1) lit. b,d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului; […] d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes
judeţean;”
Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.
(1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] c) sănătatea.”
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

1. ex./19.01.2022

SMRUSSMAC – Consilier superior
Sacazof Silvia

CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 621/20.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea unui stimulent
financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor,
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului
Judeţean Galaţi privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din
cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi .
Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor este un spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile
administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele
publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii
minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în limita bugetului aprobat. Art. 201 alin. (9) din acelaşi act normativ prevede:
„Bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor din reţeaua administraţiei publice locale se
întocmesc, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac parte din bugetul general al
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.”
Art. 173 alin. (1) lit. b,d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului; […] d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes
judeţean;”
Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.
(1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] c) sănătatea.”
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate.

Direcţia economie şi
finanţe,
Director executiv,
Stoica George
_____________

Direcţia de dezvoltare
regională,
Director executiv,
Angheluţă Laura Delia
_____________

Direcţia Patrimoniu,
Director executiv
adjunct,
Hălăşag Sorin
_____________

Direcţia Tehnică
Director executiv,
Măciucă Radu
_____________

1. ex./19.01.2022

Direcţia
Arhitect şef,
_____________

Direcţie programe,
Director executiv,
Epure Camelia
_____________

Serviciul de management al
resurselor umane, sănătate
şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii,
_____________

Serviciul contencios şi
probleme juridice,
Şef serviciu,
Nedelcu Alina
_____________

SMRUSSMAC – Consilier superior
Sacazof Silvia

