ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 28.01.2021
privind acordarea unor stimulente financiare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 25120 din 16.12.2020 înaintat de
către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 25200 din 17.12.2020 întocmit de către Direcția
Economică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.01.2021 dat de către
Secretarul General al Municipiului Roman, avizul nr. __ din __.01.2021 al
Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul nr. __ din __.01.2021 al
Comisiei juridice;
Având în vedere adresa nr. 36871/09.12.2020 a Spitalului Municipal de
Urgență Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 25089 din
16.12.2020, precum și prevederile art. 193, alin. (6^1) și ale art. 199, alin. (2)
din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății;
Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” și ale alin. (3),
lit. „c” din Legea nr. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act
normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordarea de stimulente financiare lunare, începând cu
01 ianuarie 2021, in limita a maxim doua salarii minime brute pe tara, pentru
membrii Comitetului Director (respectiv director medical, director finanaciar
contabil, director de îngrijiri) din cadrul Spitalului Municipal de Urgență
Roman.
Art. 2. (1) Stimulentele finanaciare lunare prevăzute la articolul 1 vor fi
suportate din veniturile proprii ale spitalului.
(2) Managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman răspunde de
încadrarea sumelor în bugetul de venituri și cheltuieli ale spitalului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica Managerului Spitalului Municipal
de Urgență Roman.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 25120 din 16.12.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare
În vederea asigurării proportionalității dintre munca depusa, raspunderea
fiecarei functii si remuneratia acordata precum și pentru motivarea personalului, se
propune aprobarea acordarii, din venituri proprii ale spitalului, pentru membrii
Comitetului Director, respectiv pentru functiile de director medical, director finanaciar
contabil și director de ingrijiri, de stimulente finanaciare lunare, in limita a maxim
două salarii minime brute pe ţară, ca urmare a influentelor generate de aplicarea
prevederilor Legii nr. 153/2017 si a Regulamentului de sporuri H.G. nr. 153/2018.
În conformitate cu prevederile art. 193, alin (6^1) din Legea nr. 95/2006R,”
Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie pot acorda
personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare, în limita a două
salarii minime brute pe ţară a căror finanţare este asigurată din veniturile proprii ale
acestora, în limita bugetului aprobat”. De asemenea, potrivit art.199 alin (2)
”Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de
specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare
lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor
deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în limita bugetului
aprobat.”
Prin adresa nr. 36871/09.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Roman
sub nr. 25089/16.12.2020, Spitalul municipal de Urgență Roman a solicitat aprobarea
acordării de stimulente financiare, în limita a două salarii minie brute pe țară, pentru
membrii Comitetului Director, respectiv pentru funcțiile de director medical, director
financiar contabil, director de îngrijiri.
Luand in considerare toate aceste aspecte este pe deplin oportuna si necesara
alocarea acestor stimulente, avand in vedere raspunderea acestor functii si remuneratia
acordata, cat si motivarea in vederea asigurarii unui management performant.
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite
către Direcția economică în vederea întocmirii raportului de specialitate.
Faţă de cele prezentate, supunem acest proiect de hotarare votului Consiliului
Local Roman.
INIŢIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI
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Emitent: Direcția Economică
Nr. 25200 din 17.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de
domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că
acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
În vederea asigurării proportionalității dintre munca depusa, raspunderea
fiecarei functii si remuneratia acordata, precum și pentru motivarea personalului,
se propune aprobarea acordarii, din venituri proprii ale spitalului, pentru
membrii Comitetului Director, respectiv pentru functiile de director medical,
director finanaciar contabil și director de ingrijiri, de stimulente financiare
lunare, in limita a maxim două salarii minime brute pe ţară,ca urmare a
influentelor generate de aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 si a
Regulamentului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului
pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor
de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate
şi asistenţă socială" aprobat prin H.G. nr. 153/2018.
De asemenea, unitățile sanitare pot acorda, din veniturile proprii,
categoriilor de personal care se regăsesc în această situație, stimulente în
condițiile reglementate la art. 193, alin. (6^1) și art. 199, alin. (2) din Legea nr.
95/2006R, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Prin adresa nr. 36871/09.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Roman
sub nr. 25089/16.12.2020, Spitalul municipal de Urgență Roman a solicitat aprobarea
acordării de stimulente financiare, în limita a două salarii minie brute pe țară, pentru

membrii Comitetului Director, respectiv pentru funcțiile de director medical, director
financiar contabil, director de îngrijiri.

Din punct de vedere al legalității:
Potrivit prevederilor art. 193, alin. (6^1) din Legea nr. 95/2006R,”
Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie pot
acorda personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare, în
limita a două salarii minime brute pe ţară a căror finanţare este asigurată din
veniturile proprii ale acestora, în limita bugetului aprobat”. De asemenea,
potrivit art. 199, alin. (2) ”Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda
personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară
proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe
ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în limita bugetului aprobat.”
Luând in considerare toate aceste aspecte este pe deplin oportuna si
necesara alocarea acestor stimulente avand in vedere raspunderea acestor functii
si remuneratia acordata, cat si motivarea in vederea asigurarii unui management
performant.
De asemenea, se constată că proiectul întrunește condiţiile de fond, formă,
necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.
Faţă de cele prezentate, supunem acest proiect de hotarare votului
Consiliului Local Roman.

Direcția Economică,
Ec. Ciprian-Dorin ALEXANDRU

