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        ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 403 

din  27.08.2020 
privind  acordarea unor stimulente financiare, lunare, personalului medical și de 

specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” 

Galați 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 459/26.08.2020 

  
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
27.08.2020;  
 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 156267/26.08.2020 al iniţiatorului 

- Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul  comun de specialitate nr. 156269/26.08.2020 al 

Direcţiei Financiar-Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului 

Resurse Umane și Salarizare; 

 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al municipiului Galați; 

Având în vedere adresa  Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” 

Galaţi nr. 13392/27.07.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului 

Galați sub nr. 134416/29.07.2020; 

Având în vedere dispozițiile art. 199, alin. (2) din Legea nr. 95 /2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art 15. lit a) – lit. c) din  H.G. nr. 56/2009 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţelor exercitate de Ministerul 
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Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a, alin. (3), lit. c, 

art. 139, alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului               

nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă acordarea unor stimulente financiare, lunare, 

personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Urgență 

pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, în limita  a două salarii minime brute pe țară, cu 

încadrarea în bugetul aprobat. 

Art.2 - Managerul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „ Sf. Ioan” 

Galaţi va elabora un Regulament privind  acordarea sumelor reprezentând 

stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul 

spitalului. 

Art. 3 – Personalul medical, categoriile de personal de specialitate și 

cuantumul stimulentelor financiare vor fi stabilite de către Comitetul Director al 

Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, cu avizul ordonatorului 

principal de credite, în baza Regulamentului elaborat conform art. 2. 

Art. 4 –Managerul Spitalului Clinic de Urgenţă Pentru Copii „Sf. Ioan” 

Galaţi se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 5. – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

  Preşedinte de şedinţă, 
                

 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
                                           
 


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27.08.2020;

