
 
HOTĂRÂREA NR. _______ 

din _____________ 2022 
 

privind: decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul 
Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean 
Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9988/23.08.2022 

 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 rapoartul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci nr. 9876/23.08.2022, 
depusă și înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 
9988/23.08.2022; 

Având în vedere prevederile art. 199 alin. (1) 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 decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din 
cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, 
în cuantum brut de 2500 lei/lună, pentru perioada septembrie-decembrie 2022. 

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 Municipal „Anton Cincu” Tecuci, 
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./23.08.2022 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                         Nr. 9988/23.08.2022  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind: decontarea cheltuielilor 

cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” 

Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați 

 

 

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci este un spital din rețeaua Consiliului Județean 

Galați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “autoritățile publice 

locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv 

cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, 

consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare 

cu paturi transferate, suplimentare alocație de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu 

această destinație în bugetele locale”. 

Art. 201 alin. (9) al aceluiași act normativ prevede că “bugetele de venituri și cheltuieli 

ale spitalelor din rețeaua administrației publice locale se întocmesc, se aprobă și se execută 

potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, și fac parte din bugetul general al unităților/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale”. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, “Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de 

atribuții: […] b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; […] d) atribuții 

privind gestionarea serviciilor publice de interes județean”. 

Conform alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “În 

exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean: a) aprobă, la propunerea 

președintelui consiliului județean bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a 

rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”, iar în conformitate cu 

prevederile alin. (5), “în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean 

asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes județean privind: […] c) sănătatea”. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 

publică. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Galați. 

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare ședinței în plen a Consiliului Județean 

Galați, proiectul de hotărâre alăturat. 
 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                              Nr. 9988/23.08.2022  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind: decontarea cheltuielilor cu 

transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, 

spital din rețeaua Consiliului Județean Galați 
 
 

Iniţiatorul - Preşedintele Consiliului Județean Galați Costel Fotea, propune un proiect de 

hotărâre privind decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul 

Spitalului „Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați. 

Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci este un spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 9876/23.08.2022, depusă și înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Galați sub nr. 9988/23.08.2022, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci solicită 

suma de 10.000 lei pentru decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din 

cadrul spitalului, pentru perioada septembrie-decembrie 2022. 

Conform prevederilor art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “autoritățile publice locale pot 

participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, 

stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și 

modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, 

suplimentare alocație de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în 

bugetele locale”. 

Art. 201 alin. (9) al aceluiași act normativ prevede că “bugetele de venituri și cheltuieli ale 

spitalelor din rețeaua administrației publice locale se întocmesc, se aprobă și se execută potrivit 

prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, și fac parte din bugetul general al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale”. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, “Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: […] b) 

atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; […] d) atribuții privind gestionarea 

serviciilor publice de interes județean”. 

Conform alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “În 

exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean: a) aprobă, la propunerea 

președintelui consiliului județean bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar”, iar în conformitate cu prevederile alin. (5), “în 

exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit competențelor 

sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean 

privind: […] c) sănătatea”. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplinește condițiile de legalitate.  
 

Direcţia Economie şi 

Finanţe 

Director executiv, 

Stoica George 

 

Direcţia Programe 

 

Director executiv, 

Camelia Epure 

 

Direcţia de Dezvoltare 

Regională 

Director executiv, 

Angheluţă Laura-Delia  

 

Direcţia Patrimoniu 

 

Director executiv, 

Popescu Marin 

 

Direcţia Arhitect Şef 

 

Direcţia Tehnică 

Director executiv, 

Măciucă Radu  

Serviciul Contencios şi 

probleme juridice  

 

 


