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H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul 
Spitalului Municipal Medgidia, în anul 2023 

 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal în ședință ordinară 
convocată în data de 31 ianuarie 2023, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 17/27.01.2023 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 2839/27.01.2023; 

- raportul de specialitate al Direcției economice, înregistrat sub nr. 
2847/27.01.2023; 

- adresa nr. 805/19.01.2023 a Spitalului Municipal Medgidia, înregistrată la 
Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 2325/20.01.2023; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Medgidia nr. 
4/19.01.2023; 

- raportul de specialitate al Spitalului Municipal Medgidia, înregistrat sub nr. 
766/18.01.2023; 

- H.C.L. Medgidia nr. 62/2010  privind transferul către Consiliul Local 
Medgidia a managementului asistenței medicale acordată în Spitalul 
Municipal Medgidia;   

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, previzionat 
pentru anul 2023; 

- prevederile art. 19 alin. (2), art. 20, 25 și 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. 199 alin. 
(2), art. 201 și art. 208 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată(r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții 
și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile 
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul privind acordarea sumelor reprezentând stimulente 
financiare lunare la Spitalul Municipal Medgidia; 

- art. 138 alin. (5) din Constituția Romaniei; 
- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 
completările ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A); 



- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2866/27.01.2023, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. d), coroborate cu cele ale 
alin. (7) lit. c), alin. (14), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 
administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare; 
                                            

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă acordarea unor stimulente financiare lunare pentru 
salariații Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, în anul 2023, din veniturile 
proprii ale acestuia, în condițiile legii. 

Art. 2 – 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 și în baza 
Regulamentului propriu privind acordarea sumelor reprezentând stimulente 
financiare lunare la Spitalul Municipal Medgidia, propus de Comitetul director și 
aprobat de Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia. 

Art. 3 – (1) Managerul Spitalului Municipal Medgidia, 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 cu ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri, căruia îi revine întreaga responsabilitate și 
răspundere în ceea ce privește corectitudinea datelor și respectarea legislației în 
vigoare. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Spitalului Municipal 
Medgidia, Primarului Municipiului Medgidia și Direcției economice, în vederea ducerii 
la îndeplinire, precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință 
publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local. 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru și 1 abținere(doamna 
consilier local Vlădescu Luminița) din totalul de 18 consilieri prezenţi la ședință și 19 consilieri în 
funcție. 

 

Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 
dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Spitalul Municipal Medgidia, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. 

Compartiment Informatică. 

                                         
NR. 7                                                                     MEDGIDIA, 31 ianuarie 2023 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Niculae  PĂUN 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


