
 
 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani  

din veniturile financiare proprii ale spitalului  

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.12.2022,   

 
 urmare adresei nr. 63132 din 08.12.2022 a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 23260 din 08.12.2022,  

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 23677 din 

14.12.2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de specialitate din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din veniturile financiare proprii ale spitalului,  

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe nr. 23678 din 14.12.2022; 

 - Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement. 

           în conformitate cu prevederile art.199 alin.(2) și art.201 alin.(9) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Ordinului ministrului sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea 

normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal, 

în temeiul art.173 alin.(1) d) și f), alin.(5) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unor stimulente financiare în sumă totală de 74.000 lei, în 

luna decembrie 2022, pentru personalul de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati” Botoșani, din veniturile financiare proprii ale spitalului, în limita bugetului aprobat, 

conform legislației în vigoare. 

            (2) Categoriile de personal și cuantumul stimulentelor financiare se stabilesc pe baza unui 

regulament privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare personalului de 

specialitate, din veniturile financiare proprii ale spitalului, ce va fi elaborat de Comitetul Director 

și aprobat de Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. 

 

 

 

 

 

 



             Art. 2 Managerul spitalului public, în calitate de ordonator de credite, va răspunde de 

implementarea mecanismului de acordare a stimulentelor financiare lunare personalului de 

specialitate, de elaborarea, supunerea spre aprobare Consiliului de Administrație al spitalului public 

și punerea în aplicare a regulamentului privind acordarea sumelor reprezentând stimulente 

financiare lunare personalului de specialitate, din veniturile financiare proprii ale spitalului. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcția Buget Finanțe, și Spitalul 

Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani vor duce la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

                    PREŞEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

              Doina-Elena Federovici                                                      Secretar general al județului, 

                                                                                                    Marcel-Stelică Bejenariu  

 
 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 267 din 21.12.2022 


