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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 .....................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 ș 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,                                                                  Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena Federovici                                                      Secretar general al județului, 

                                                                                                    Marcel-Stelică Bejenariu  

 
 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr._______din _________2022 



 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714; 

Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

 

 

 Nr. 23677 din 14.12.2022 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

                Potrivit Ordonanței de urgență a Guvenului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una 

dintre principalele categorii de atribuţii ale Consiliului Judeţean este cea care privește organizarea şi 

funcţionarea instituţiilor publice de interes judeţean. 

   În acest sens, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de 

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

ulterioare, consiliul județean are ca atribuție principală gestionarea serviciilor publice de interes 

judeţean și asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind sănătatea. 

  Prin adresa nr.62142/08.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la 

nr.23260/08.12.2022, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani solicită aprobarea 

acordării de stimulente financiare, suportate din venituri proprii ale spitalului, în limita unui buget 

aprobat și a unui regulament privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare cu 

scopul motivării personalului de specialitate.  

 Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani va elabora și va aproba la nivelul 

unității un regulament privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare 

personalului de specialitate din cadrul Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din 

veniturile proprii ale spitalului în baza prevederilor legislative în vigoare. 

  Conform prevederilor art.199 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

  „Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de 

specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita 

a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților 

administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.” 

  Art.201 alin.(9) din același 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. ”  

              În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, supun spre aprobare 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 și în baza unui regulament privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare 

lunare personalului de specialitate ce va fi elaborat la nivelul spitalului public și aprobat de 

Consiliul de Administrație. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena Federovici 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro
act:87356%200


 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714; 

Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

 

 

DIRECŢIA BUGET  FINANŢE                                      

                                                 

  Nr. 23678 din 14.12.2022 

                                                                                                                                                                             

 

 

              

                                             

                                                

                                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvenului nr.57/2019 privind Codul administrativ, una 

dintre principalele categorii de atribuţii ale Consiliului Judeţean este cea care privește organizarea şi 

funcţionarea instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 

judeţean. 

În acest sens, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de 

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

ulterioare, consiliul județean are ca atribuție principală gestionarea serviciilor publice de interes 

judeţean și asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind sănătatea. 

Prin adresa nr.62142/08.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la 

nr.23260/08.12.2022, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani solicită aprobarea 

acordării de stimulente financiare, suportate din venituri proprii ale spitalului, în limita unui buget 

aprobat și a unui regulament privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare cu 

scopul motivării personalului de specialitate din cadrul spitalului județean. 

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani va elabora și va aproba la nivelul 

unității un regulament privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare 

personalului de specialitate din cadrul Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani din 

veniturile proprii ale spitalului în baza prevederilor legislative în vigoare. 

Conform prevederilor art.199 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

„Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate 

din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două 

salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților 

administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.” 

Art.201 alin.(9) din același 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. ”  

De asemenea, pentru stabilirea categoriilor de personal care pot primi aceste stimulente 

financiare, trebuie avute în vedere prevederile: 

 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro
act:87356%200


 

- Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

            - 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. 

             Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru a fi supuse spre dezbatere şi 

aprobare 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 și în baza unui regulament 

privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare personalului de specialitate, 

ce va fi elaborat la nivelul spitalului public și aprobat de Consiliul de Administrație. 

 

 

                                                       DIRECTOR EXECUTIV,                                                                 

                                                    Magda Didii                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Salarizare, Organizare, Resurse Umane: Șef Serviciu, Ovidiu Antonesei 

Întocmit: consilier, Luminița Roșcănieanu Iftimi 

 

 


