ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate
din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călăra și
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcției Economice, Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și
Instituții Publice Subordonate şi Serviciului Juridic - Contencios , înregistrat sub nr. 19495 din 19.11.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- avizul Comisiei pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie
Socială, Sportive şi de Agrement;
- adresa Spitalului Județean de Urgen ță ”Dr. Pompei Samarian” Călăra și nr. 25806 din 15.11.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Călăra și sub nr. 19378 din aceeaşi dată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 62 din 24.04.2019 privind aprobarea
bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 – 2022, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexei nr. II, Capitolul I, Subcapitolul 2 și ale Anexei nr. VIII, Capitolul II,
Subcapitolul 1 din Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de
specialitate din cadrul Spitalului Jude țean de Urgen ță ”Dr. Pompei Samarian” Călăra și în limita unui salariu
minim brut garantat în plată, prin decizia Managerului, pe baza propunerilor Comitetului Director, cu avizul
consultativ al Consiliului de Administraţie şi cel al reprezentanţilor sindicatelor, cu încadrarea în sumele
prevăzute cu acest titlu în bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, pe anul 2019.
Art. 2. – Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călăra și va informa Consiliul
Județean Călărași cu privire la numărul beneficiarilor și plă țile efectuate.
Art. 3. – Direcția Economică şi Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călăra și vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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