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         PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 215 
                 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, ______________2021 
 
 

 
      PREȘEDINTE, 
   Dumitru Buzatu     
 
 
 

           Avizat pentru legalitate: 
        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  

                            Diana - Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 

                                                                   Direcția Administrație Publică 
         Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 

  și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                                                                                             Director executiv, 
                               Mihaela  Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
              este necesar votul majorității simple. 
                                                                               



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 17261/24.11.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului  

de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 

  
 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Proiectul de hotărâre anexat este elaborat având în vedere solicitarea conducerii 

Spitalului Județean de Urgență Vaslui trasmisă prin adresa nr. 26447/22.11.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17169/22.11.2021, și în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) 
lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile alin. (2) ale art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăți, republicată, cu modificările și 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.” Totodată, potrivit prevederilor art. 193 alin. (6^1) din același 
act normativ, ”Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie pot acorda 
personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare, în limita a două salarii 
minime brute pe ţară a căror finanţare este asigurată din veniturile proprii ale acestora, în limita 
bugetului aprobat.”  

Prin adresele nr. 4322/2018 și nr. 22951/2018, anexate solicitării spitalului, Ministerul 
Sănătății face precizarea clară cu privire categoriile de personal cărora le sunt aplicabile 
prevederile legale de mai sus (personal medical și de specialitate din spitalele publice din 
rețeaua sanitară proprie). 

Stimulentele financiare se vor acorda din veniturile proprii ale spitalului, în limita 
bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor art. 25 
alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 care prevede că pentru instituțiile din sistemul sanitar 
suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele 
pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de 
credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază. Prin derogare de la aceste prevederi, 
”pentru personalul din cadrul Ministerului Sănătăţii, din cadrul unităţilor aflate în subordinea, 
coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor ministere/instituţii cu 
reţea sanitară proprie, pe perioada pandemiei declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, se 
poate depăşi plafonul prevăzut, pentru fiecare ordonator principal de credite” ( a se vedea în 
acest sens art.24^1 din O.U.G. nr.70/2020).  

Astfel, din adresa spitalului rezultă că pentru luna decembrie 2021 valoarea acestor 
stimulente va fi de aproximativ 250.000 lei, fiind suportate din titlul destinat ”cheltuielilor de 
personal” al unității sanitare, cu încadrare în bugetul alocat pe anul 2021 pentru acest titlu. 

De asemenea, acordarea acestor stimulente financiare lunare se va stabili în baza unui 
Regulament intern de acordare a stimulentelor financiare lunare, aprobat de Comitetul director 
la propunerea compartimentelor de specialitate (Serviciul RUONS și Compartimentului Juridic) al 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Prin acordarea acestor stimulente financiare lunare personalului de specialitate se 
urmărește realizarea următoarelor obiective: 

- atragerea de personal – tineri specialiști în serviciile cu deficit de personal; 



- motivarea categoriilor de personal de specialitate competent împotriva migrării 
profesionale; 

- stimularea personalului pentru creșterea indicatorilor de performanță și a veniturilor 
spitalului, precum și pentru implementarea și îmbunătățirea sistemului operațional de 
proceduri și protocoale ale spitalului; 

- diminuarea discrepanțelor dintre veniturile personalului spitalului, etc.  
Lista nominală propusă cu personalul care va beneficia de stimulentele financiare lunare, 

precum și cuantumul aferent fiecărei persoane vor fi analizate și aprobate de Comitetul director, 
cu consultarea organizației sindicale de la nivelul spitalului.   

  II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
  III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
  IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

 V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
notificarea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 26495/22.11.2021. 

 VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 
          După adoptarea hotărârii, aceasta va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului-Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui.  
  Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
  Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună 
inițierea Proiectului de hotărâre pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului 
de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, proiect elaborat cu sprijinul 
Serviciul Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean. 

   Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
                                               
 
 
 
 
                                                        PREȘEDINTE, 

                               Dumitru  BUZATU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DRIECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 17305/24.11.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente financiare lunare 
personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

 
 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente 
financiare lunare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment și a constatat următoarele:   

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții; 
b)Impactul financiar asupra bugetului județului: - cheltuielile generate de 

acordarea stimulentelor financiare vor fi suportate exclusiv din veniturile proprii 
ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui, bugetul local al județului nefiind afectat 
prin efectuarea acestor plăți. Suma de 250 mii lei, necesară pentru plata 
stimulentelor în luna decembrie anul curent, se află în bugetul ordonatorului 
terțiar de credite la titlul 10 “cheltuieli de personal”. 

c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.) și terțiară (hotărâri ale consiliului județean) în 
limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:   
Ø art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø 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; 
Ø 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 OUG 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; 

d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: nu este cazul; 

Ținând seama de cele precizate mai sus, propun analiza şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

  
Director executiv, 
Mircea Țuțuianu 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr. 17275/24.11.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente financiare lunare 
personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

 
 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Serviciul Managementul Resurselor Umane, în 
calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente 
financiare lunare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a 
constatat următoarele:   

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții; 
b)Impactul financiar asupra bugetului județului: - nu este cazul; 
c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.) și terțiară (hotărâri ale consiliului județean) în limitele și în a căror implementare și 
aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat 
se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 
respectiv prevederile:   
Ø art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø 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; 
Ø 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 OUG 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; 

d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul; 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment, sens în care propunem analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și 
adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.  

 
 
 

 
Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 

Avizat/Verificat – Ramona – Alina CIOBANU Șef serviciu  24.11.2021  

Întocmit  – Margareta SÎRBU Consilier 24.11.2021  

 
















