
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele 

bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale judeţului 
Buzău în bugetele anuale ale  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 1208/18.01.2023; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat  
la nr. 1209/18.01.2023; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat 
pe proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău înregistrată la            
nr. 959/2023; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 121/2018 
pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele bugetare 
alocate din bugetul propriu al judeţului Buzău în bugetul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău- formă actualizată; 

- prevederile art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 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. Se aprobă ca sume din creditele bugetare alocate din bugetele 
proprii anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Buzău cu titlu „bunuri şi servicii”, să fie utilizate pentru 
susţinerea costurilor aferente contractelor de locuţiune pentru locuinţele de 
serviciu (chirie/întreținere/utilități) pentru medicii nou angajaţi, în limita unui 
plafon de cel mult 1500 lei/persoană, pentru o perioadă de 5 ani. 

 
Art.2. Pentru medicii soţ/soţie nou angajaţi în Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Buzău, suma menţionată la art. 1 se acordă numai pentru unul 
dintre soţi. 

 
 



 
 
 
 
Art.3. Trimestrial, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău va prezenta 

documente justificative pentru utilizarea sumelor cu destinaţia stabilită 
conform art. 1. 

 
Art.4. (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău se va încadra în 

sumele alocate anual în bugetul instituţiei medicale. 
 
           (2) Medicii nou angajați cărora li s-au decontat cheltuielile 

pentru chirie și utilități sub incidența Hotărârilor Consiliului Județean Buzău 
nr. 95 și nr. 181/2014 vor beneficia de acestea până la împlinirea perioadei 
de 3 ani prevăzută la art. 1.  

  
Art.5. Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 121/2018 se abrogă. 
 
Art.6. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

Instituției Prefectului – Județul Buzău, Spitalului Județean de Urgență Buzău, 
Direcției economice a Consiliului Județean Buzău precum şi publicarea pe 
site- ul autorității publice județene. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
Nr. 23 
BUZĂU, 27 IANUARIE 2023 

  
Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”, 4 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. 1208/18.01.2023 
 

 
REFERAT 

 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea destinaţiei unor 
sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii 

anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău  

 

 

 Consiliul Județean Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău, cu 
respectarea prevederilor legale, a identificat și implementat în mod constant, 
măsuri de creștere a atractivității unității medicale pentru medici, astfel încât 
să se asigure resursa umană necesară serviciilor medicale specializate. 
 În acest sens infrastructura medicală (construcție și dotări) a făcut și 
face obiectul unor proiecte cu fonduri europene sau surse de la bugetul 
județului dar și aprobarea acordării unor facilități și stimulente financiare. 

Astfel, încă din 2014 s-a aprobat ca pentru medicii nou angajați ai 
Spitalului Județean de Urgență Buzău să li se pună la dispoziție locuințe de 
serviciu (prin închiriere) cu susținerea cheltuielilor cu destinația de chirie și 
utilități. 

Nivelul stabilit a fost de 1000 lei iar termenul de asigurare a locuinței 
de serviciu era de 3 ani. 

În mod fără echivoc, nici suma aferentă închirierii locuinței de serviciu 
nu mai corespunde nivelului actual iar perioada de beneficiu trebuie extinsă 
de la 3 ani la 5 ani, beneficiu care ar contribui la atractivitatea Spitalului 
Județean de Urgență Buzău ca angajator. 

Aceste măsuri pot contribui, împreună cu cele vizând îmbunătățirea 
infrastructurii medicale, la acoperirea deficitului de medici specialiști 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 
iniţiator. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                 PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 



 
 
 
       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
   ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
             Nr. 1209/18.01.2023 
 

 
RAPORT 

 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea destinaţiei unor 
sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii 

anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău  

 
 

 
 Conform art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, autorităţile publice 
locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de personal, bunuri şi 
servicii, investiţii, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, 
dotări de echipamente medicale etc. 
 În baza acestor prevederi legale, cu titlu de cheltuieli de bunuri și 
servicii, Consiliul Județean Buzău a adoptat Hotărârile nr. 95 și 181/2014, 
respectiv nr. 121/2018 prin care s-a aprobat destinația unor sume alocate 
prin bugetul unității medicale – „Bunuri și servicii” să fie utilizate prin 
punerea la dispoziția medicilor nou angajați de locuințe de serviciu cu 
susținerea costurilor chirie/ întreținere/utilități după caz. 
 Inițiatorul proiectului de hotărâre fundamentează demersul și pe 
elemente de oportunitate și circumstanțe de ordin economic. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 
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