
                                                                                                       

                                                                                        

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 1, alin. (2)  din Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 122/2018 pentru acordarea 
unor stimulente financiare lunare personalului medical și 

de specialitate din cadrul Spitalului Județean  
de Urgență Buzău 

 
 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 16707/29.10.2021; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrată sub 

nr. 16708/29.10.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Buzău înregistrată sub   

nr. 14882/2021; 

- prevederile art. 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1), lit. „d”,  alin. (5) lit. „c” și art. 182  

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I. Articolul 1 alin. (2) din  Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 122/2018 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
„Beneficiarii de stimulentele prevăzute la alin. (1) au obligația de a  

semna, la încheierea contractului individual de muncă, un angajament că vor 
desfășura activitatea în Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o 

perioadă de cel puțin doi ani, în caz contrar fiind obligați la restituirea 
stimulentelor financiare încasate iar  Spitalul Județean de Urgență Buzău va 

urmări încadrarea în prevederile bugetare anuale”. 
 

 



 

 
  

Art.II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău  
nr. 122/2018 rămân neschimbate. 

 
Art.III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Spitalului Județean de 
Urgență Buzău precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean 

Buzău. 
 

                              

 
PREŞEDINTE, 

 
                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nr. 221 
BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2021 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”,- abţineri. 
 

(Domnii consilieri județeni  Zoican Adrian și Barbu Valentin nu participă la vot 

fiind sub incidenţa art.  228 alin. (1) lit. „e” și respectiv lit. „a” din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 
 

 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
      
   Nr. 16707/29.10.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (2)  
din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2018 

pentru acordarea unor stimulente financiare lunare 
personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Buzău 
 
 
 

 Articolul 1, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  

nr. 122/2018 prevede acordarea unor stimulente financiare medicilor nou 
angajați în Spitalul Județean de Urgență Buzău – cu prioritate în secțiile 

deficitare, la nivelul a două salarii minime brute pe țară pentru o perioadă de 
șase luni de la data angajării. 

 Alin. (2) al acestui articol stabilește ca număr maxim de beneficiari ai 
acestor stimulente – 10 medici nou angajați. 

 Consiliul de Administrație al Spitalului a reanalizat această situație, 
determinat de numărul mult mai mare de medici nou angajați de unitatea 

medical. Această realitate demonstrează că Spitalul Județean de Urgență 
Buzău a devenit atractiv pentru specialiștii din domeniu. 

 Deoarece Legea nr. 95/2006 nu plafonează acordarea acestor 
stimulente financiare la un anumit număr de angajați, propun să eliminăm 

din alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 122/2018 numărul maxim prevăzut de medici nou angajați beneficiari 

corelativ cu obligația Spitalului Județean de Urgență Buzău de a se încadra în 

prevederile bugetare anuale. 
 Propun adoptarea modificării care face obiectul proiectului de hotărâre 

inițiat. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 



 

     CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECȚIA JURIDICĂ  
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
      
          Nr. 16708/29.10.2021 
 
 

 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (2)  
din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2018 

pentru acordarea unor stimulente financiare lunare 
personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Buzău 
 

 
 
 Conform prevederilor art. 199 din Legea nr. 95/2006 autoritățile 

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 autorității deliberative, în 

limita bugetului aprobat. 

 În baza acestui temei legal a fost adoptată Hotărârea nr. 122/2018, 

modificarea propusă vizând cu prioritate medicii nou angajați în secțiile 

deficitare din punct de vedere al personalului de specialitate. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 


