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         HOTĂRÂREA  nr. 201/2021 
                 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de     

          specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                                          

nr. 17261/24.11.2021; 
-  adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 26447/22.11.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 17305/24.11.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 17275/24.11.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, 
culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
-  art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 193 alin. (6^1) și art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăți, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 24^1  
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. - (1) Se aprobă acordarea de stimulente financiare lunare personalului de 
specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui în limita a două salarii minime 
brute pe țară. 

(2) Stimulentele financiare prevăzute la alin. (1) vor fi suportate din veniturile 
proprii ale spitalului, în limita bugetului aprobat, începând cu data de 01.12.2021 și până la 
data declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a încetării pandemiei COVID-19, în 
baza unui Regulament intern de acordare a stimulentelor financiare lunare, aprobat de 
Comitetului director la propunerea compartimentelor de specialitate ale Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui. 



Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
managerului Spitalului Județean de Urgență Vaslui.  

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și se publică pe pagina de 
internet http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.                                                                    

                                                                                   
          Vaslui, 26 noiembrie 2021 

 
    
 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu  

 
                                               

 
                                                                       Contrasemnează, 

                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                        Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
             0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 

 


