ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 10
privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal
Medgidia pentru anul 2020
Primarul Municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei
exprimate în referatul de aprobare nr. 1645/20.01.2020 în calitatea sa de inițiator, având în vedere:
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Medgidia-Direcția economică, înregistrat sub numărul 1690/21.01.2020; raport de specialitate nr.
723/17.01.2020 a Spitalului Municipal Medgidia transmisă cu adresa 728/17.01.2020 înregistrată la PMM sub
numărul 1536/20.01.2020;
- HCL 8/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia previzionat
pe anul 2020 ; art. 138 alin. 5 Constitutia Romaniei; H.C.L. Medgidia nr. 62/2010 privind transferul către
Consiliul Local Medgidia a managementului asistenței medicale acordată în Spitalul Municipal Medgidia;
- prevederile art. 19 alin. (2), art. 20, 25, 26 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și
completările ulterioare; prevederile art. 187 alin.(10) lit. a, art. 190 alin. (1) și (3), art. 193 alin.(61), art.199 alin.(1)
și (2) art. 201 și art. 208 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1) cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 25 din N.M. de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale din 29.01.2009 aprobată prin H.G.
nr. 56/2009; art. 25 alin.(2) și (3) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu
modificările și completările ulterioare coroborat cu Anexa II Familia ocupațională de funcții bugetare,, Sănătate și
Asistență Socială ” și Anexa VIII Familia ocupațională de funcții bugetare,, Administrație” . Aviz comisia A
- Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- raportul de specialitate emis sub nr. 1706/21.01.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și presă
privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la transparența decizională;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit d și alin. 7 lit c din OUG nr. 57 privind Codul
Administrativ
In temeiul art. 129 alin. (2) lit.a coroborat cu alin. (3) lit c alin.(14) , art. 139 alin.(1) și art. 196
alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea unor stimulente financiare lunare pentru salariații Spitalului Municipal
Medgidia, județul Constanța pentru anul 2020 din veniturile proprii ale acestuia, în condițiile legii.
Art. 2. (1) Acordarea stimulentelor financiare se va face de către managerul spitalului în baza unor
determinări legale astfel încât cuantumurile stimulentelor financiare ce se vor acorda să se facă potrivit legislației
specifice în vigoare în baza unui Regulament propriu ce va fi propus de Comitetul Director și care va fi aprobat
de Consiliul de Administrație al spitalului.
(2) Regulamentul propriu va cuprinde : personalul medical, categoriile de personal de specialitate
,analiza personalului căruia i se va acorda și criteriile de acordare a stimulentelor financiare lunare.
Art. 3 (1) Managerul Spitalului în calitate de ordonator de credite va răspunde de modul de stabilire și
acordare a stimulentelor, de întocmirea, aprobarea și aplicarea Regulamentului de acordare a stimulentelor
financiare potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Se încredințează managerul Spitalului Municipal Medgidia în vederea ducerii la îndeplinire a
prezentei hotărârii, căreia îi revine întreaga responsabilitate și răspundere în ceea ce privește corectitudinea datelor
și respectarea legislației în vigoare.
Art.4. Prezenta hotărâre se transmite de secretarul general Instituției Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, SM și compartimentului informatică pentru asigurarea
publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru”. 2 voturi ,, abținere” (dnii Paun N, Chirita L.) din numărul de 17 consilieri prezenți la
ședință( lipsesc dnii consilieri Trifan A.R. și Parpală F) și un număr de 19 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar
Hot.,1 primar, SM Afisat CI Red 4 ex.
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