
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru acordarea unor stimulente financiare lunare 

personalului medical și de specialitate din cadrul  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – formă actualizată 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.7624/04.05.2022; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat  

la nr. 7625/04.05.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău înregistrată sub  
nr. 7623/2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 122/2018 
pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului 

medical și de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  

nr. 221/2021; 
- prevederile art. 31 din Regulamentul privind timpul de muncă, 

organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul 
sanitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 870/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 199 alin. (2) 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” şi art. 182  

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unor stimulente financiare personalului 

medical – medici nou angajați în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu 
prioritate în secțiile deficitare ale unității medicale, la nivelul a două salarii 

minim brut lunar pe țară pentru o perioadă de 6 luni de la data angajării. 
          (2) Beneficiarii de stimulente prevăzuți la alin. (1) au obligația 

de a semna, la încheierea contractului individual de muncă, un angajament 
că vor desfășura activitatea în  Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru 

cel puțin doi ani, în caz contrar cor fi obligați la restituirea stimulentelor 
financiare acordate și  încasate.  

 
Art.2. (1) Se aprobă acordarea de stimulente financiare personalului 

de specialitate în limita a unui salariu minim brut/lunar pe țară pe o perioadă 
de cel mult 6 luni. 



 

          (2) Categoriile de personal de specialitate beneficiare se 
aprobă de Consiliul de Administrație al unității medicale și nominal, pe 

fiecare secție medicală/structură funcțională.  
 

Art.3. (1) Se aprobă acordarea de stimulente financiare în limita a 
cel mult două salarii minim brut lunar pe țară medicilor care nu sunt angajați 

ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău dar sunt incluși în linia de gardă pe 
secțiile medicale deficitare din acest punct de vedere. 

           (2) Cuantumul minim sau maxim al stimulentului financiar 
pentru medicii prevăzuți la alin. (1) de aprobă de Consiliul de Administrație. 

 
 Art.4. (1) Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău,  

directorul financiar contabil și Consiliul de Administrație vor urmări 
încadrarea sumelor cu destinația de stimulente financiare în limitele 

bugetelor anuale aprobate. 

 
Art.5. (1) Direcția economică a Consiliului Județean Buzău și cei 

nominalizați la art. 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
           (2) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr. 122/2018 și Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 221/2021 se 
abrogă.  

          (3) Pentru personalul medical și personalul de specialitate care 
beneficiază de stimulente financiare sub incidența hotărârilor prevăzute la 

alin. (2) se va respecta termenul de 6 luni. 
 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Spitalului Județean de 

Urgență Buzău, Direcției economice a Consiliului Județean Buzău precum şi 
publicarea pe site- ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

                                PETRE – EMANOIL NEAGU    
  
 
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

               MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
Nr. ___________ 
BUZĂU, _______________2022 

  
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 7624/04.05.2022 
 
 

 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente 
financiare lunare personalului medical și de specialitate din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – formă 
actualizată 

 

 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat pentru a da un cadru unitar al 

regimului acordării stimulentelor financiare personalului medical și de 

specialitate din Spitalul Județean de Urgență Buzău, reglementat prin mai 

multe hotărâri de consiliu județean anterior. 

Ceea ce se adaugă în forma actualizată este posibilitatea acordării de 

stimulente financiare medicilor care, nefiind angajați ai Spitalului Județean, 

acceptă să efectueze gărzi pe secțiile medicale deficitare din punct de vedere 

al personalului medical. Această situație a devenit destul de frecventă în 

unitatea medicală în condițiile în care la concursurile organizate pentru 

ocuparea unor posturi de medici specialiști/primari participarea a fost foarte, 

foarte redusă. 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                 PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
   ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
             Nr. 7625/04.05.2022 
 

 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unor stimulente 
financiare lunare personalului medical și de specialitate din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – formă 
actualizată 

 

 

 
 Conform art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, autoritățile 

administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate 
din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare 

la limita a două salarii minim brut pe țară, în baza hotărârii autorităților 

deliberative. 
 De asemenea, conform art. 31 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 

nr. 870/2004 prevede că pot fi incluși în linia de gardă a unei unități sanitare 
publice și medici care nu desfășoară activitatea în baza unui contract de 

muncă în baza avizului șefului de secție și cu aprobarea conducătorului 
unității medicale. 

 Forma actualizată a regimului stimulentelor financiare ce se pot acorda 
personalului medical și de specialitate este generată în respectul principiilor 

de tehnică legislativă; în cazul nostru este hotărârea de bază nr. 112/2018, 
modificată prin hotărârea nr. 221/2021 și ar fi trebuit o nouă hotărâre de 

completare cu beneficiarii-medici pentru linia de gardă. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 

 

 


