
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare

medicilor, farmaciștilor și biochimiștilor din cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte,
spital aflat în subordinea Consiliului Local Vălenii de Munte

Având în vedere prevederile legale cuprinse în :
- art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.c), alin.(12), art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu art.5

lit.cc) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

- art.199 alin.(2) din Legea nr.95/14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

- Adresa Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte nr.247/03.01.2023;
Ţinând cont de referatul de aprobare al primarului orașului Vălenii de Munte, raportul

întocmit de către serviciul buget-finanțe, impozite și taxe locale, raportul comisiei economico-
financiare și agricultură, raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecţia
mediului și turism, raportul comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate
și familie, protecţie copii, tineret și sport și raportul comisiei pentru probleme juridice și de
disciplină, muncă și protecţie socială;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare medicilor,
farmaciștilor  și  biochimiștilor  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  Vălenii  de  Munte,  spital  aflat  în
subordinea Consiliului Local Vălenii de Munte, conform anexei ce face oparte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul orașului Vălenii de
Munte, serviciul buget-finanțe, impozite și taxe locale și Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte.

Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte și se va publica pe
site-ul instituţiei.

Comunicarea, afişarea și publicarea se vor face de către Biroul administraţie publică
locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ:
            SECRETAR GENERAL: Onoiu Elena-Adina

VĂLENII DE MUNTE,______________.
NR._______.



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

Anexă la H.C.L. nr._____/_______

REGULAMENT
privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare medicilor,

farmaciștilor și biochimiștilor din cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte,
spital aflat în subordinea Consiliului Local Vălenii de Munte

Scopul regulamentului
Art.1. Prezentul regulament are ca scop acordarea, în conformitate cu prevederile art.199

alin.(2) din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, medicilor, farmaciștilor și biochimiștilor din cadrul
Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, spital aflat în subordinea Consiliului Local Vălenii de
Munte, de stimulente financiare lunare, în limita bugetului aprobat.

Legislația de referință
Art.2. Art.199 alin.(2) din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății,

republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede următoarele:
„(2) Autoritățile administrației 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 autorităților deliberative ale
autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.”

Modalitatea de acordare de către Consiliul Local Vălenii de Munte a sumelor
reprezentând stimulentele financiare

Art.3. Sumele reprezentând stimulentele financiare se acordă din bugetul local al
Orașului Vălenii de Munte de la capitolul 66.02.06.01 „Spitale generale” articolul 51.01.03
„Acțiuni în sănătate”, pentru medici, farmaciști și biochimiști cu contract individual de muncă
în cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate
în bugetul anului 2023, cu această destinație.

Plata stimulentelor și evidența în contabilitate
Art.4. Cuantumul lunar al stimulentului financiar ce se acordă, conform criteriilor

stabilite în prezentul Regulament, este de 1.000 lei/lună/net.
Plata stimulentelor financiare aprobate se va face în cursul lunii curente pentru luna

anterioară.
Art.5. Stimulentul financiar se acordă de la data încheierii contractului individual de

muncă în cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, inclusiv medicilor, farmaciștilor și
biochimiștilor angajați la data prezentei hotărâri.



Modalitatea  e  acordare  de  către  Spitalul  Orășenesc  Vălenii  de  Munte  a  sumelor
reprezentând stimulente financiare

Art.6. Sumele vor fi acordate lunar proporțional cu timpul lucrat, în sensul că în zilele de
concediu de odihnă sau de concediu medical nu vor fi luate în calcul. Suma stabilită se
împarte la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și se înmulțește cu numărul de zile
lucrate.

Art.7. Stimulentele financiare se virează lunar de către Primăria Vălenii de Munte in
contul de venituri 43.10.10. „Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor
curente în domeniul sănătății” al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, acesta realizându-și
propria metodologie de decont, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu
respectarea următoarelor clauze:

a) Pot beneficia de acest stimulent financiar doar cei care își manifestă interesul pentru
acesta, prin înaintarea unei cereri scrise către conducerea unității medicale;

b) Se va încheia un act adițional la Contractul individual de muncă, prin care se ia
angajamentul, ca în termen de minim 3 ani de la data alocării stimulentului financiar să nu
înceteze contractul individual de muncă din motive imputabile în mod exclusiv angajatului,
transfer sau prin demisie;

c) În cazul nerespectării prevederilor de la lit.b), angajatul se obligă să restituie sumele
primite drept stimulente financiare;

d) Sumele aferente stimulentelor financiare lunare vor fi acordate dacă sunt îndeplinite
cumulativ, următoarele condiții:

- să fie medic primar, medic specialist, farmacist, biochimist;
- să aibă încheiat cu Spitalul Orășenesc Vălenii dc Munte contract individual cu normă

întreagă;
- să aibă încheiat cu Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte un act adițional la Contractul de

muncă prin care să se oblige să desfășoare activitatea în cadrul Spitalului pe o perioadă de
minim trei ani de la data acordării stimulentelor financiare.

Art.8. a) Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte va comunica Primăriei Orașului Vălenii de
Munte - Serviciul Buget-Finanțe, lista persoanelor care se încadrează în prevederile art.7 lit.d)
până cel târziu 15 decembrie a fiecărui an, în vederea întocmirii propunerilor bugetare pentru
următorul an;

b) în cazul în care pe parcursul exercițiului bugetar început apar noi cazuri de
angajări de medici, farmaciști și biochimiști în cadrul Spitalului, managerul instituției va
comunica acest lucru Primăriei Orașului Vălenii de Munte, în termen de 10 zile de la
semnarea contractelor individuale de muncă;

c) Spitalul Vălenii de Munte va comunica Primăriei Orașului Vălenii de Munte
Serviciul Buget-Finanțe, într-un termen de 10 zile încetarea contractelor individuale de muncă
și data începerii activității în cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte de către medici,
farmaciști și biochimiști care intră sub incidența prezentei hotărâri;

d) Stimulentele financiare nu se acordă medicilor rezidenți care au contract
individual de muncă încheiat cu Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, dar își desfășoară
activitatea în altă unitate sanitară decât Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte. Pentru aceștia
cei 3 ani se calculează de la data începerii activității în cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de
Munte;

e) La finalul fiecărui semestru, managerul unității medicale va prezenta atât
Serviciului Buget-Finanțe, din cadrul Primăriei Vălenii de Munte, cât și Consiliului Local
Vălenii de Munte, un raport care să cuprindă beneficiarii acestor stimulente financiare și
sumele acordate.
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REFERAT DI' APROBARtr
privind aprobarea acordlrii unor stimulente financiare lunare medicilor,

farmaciptilor qi biochimiqtilor din cadrul Spitalului Orisenesc Vilenii dc Munte, spital
aflat in subordinea Consiliului LocaMlenii de Muntc

AvAnd in vedere :

- prevederile art. 199 alin.2 din t-cgea nr. 9-5/2006 privind rcforma in domeniul sdnetd i, cu
modificArilc qi completdrile ulterioarc

,. Autoritililc administrafiei publicc locale pot acorda personalului medical li de
specialitatc din spitalclc publice din reteaua sanitard propric stimulente financiarc lunare, in
limita a doua salatii rnilirne brute pc fald in baza hoterarii autoritililor deliberative ale
autoritAlilor administralici publice locale, in limita bugetului aprobat.',

- conform art. 201 alin. 3 din acelaqi act normativ ,, Bugetul de vcnituri qi cheltuieli al
spitalului public sc aprobd de ordonatorul de credite icrarhic superior, la propunetea
managerului spitalului."

Initicrea acestui proiect de hotfuare Ei inaintarca lui spre dezbatcre gi analiza Consiliului
I-ocal, respecta prevedcrile OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, in ceea ce priveste
competenla Consiliului t{)cal.

Acordarea stimulentclor linanciarc cste asigurati din venituri proprii alc Bugetului Incal
al OraSului Valcnii de Muntc. in linita bugctului aptobat, rcspectiv din subventia alocata
Spilalului penlru cheltuieli de funcfionare $i se va acorda pentru medici, farmaoi$ti $i
biochitui$ti angajali cu contract de muncA in cadrul Spitalului Or5|enesc Vilcnii de Munte.

Fatd de celc prezentate mai sus, considcr cd proiectul dc hottuare privind acordarea unor
stimulente financiare lunare pcrsonalului din cadrul Spitalului Or4enesc Vdlenii de Munte, se
incadreaz5 in prevedcrile legale, drept penttu carc prcpun aprobarea acestuia in forma
prezentatA.

PRIMAR
FLORIN CONSTANTIN



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
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PRIMARIA
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RAPORT DE SPECIALI'T'ATE
privind aprobarea acordirii unor stimulente financiare lunare medicilor,

lhrmacittilor li biochimiqtilor din cadrul Spitalului Ord$enesc Viledii de Munte, spital
aflat in subordinea Consiliului Local Vilenii de Munte

Avand in vcdcre prevederile legale propun acordarca dc stimulontc financiare lunare
medicilor, f'amaci$tilor qi biochimiqtilor din cadtul Spitalului Ora$enesc Vtrlenii de Munto.

Potrivit dispozitiilor art.199 alin. 2 din kgca or. 95/2006 privind reforoa in domeniul
senftdtii, cu modificdrile Si compiettuile ulterioare:

., Autori6lile admilistrarici publice locale pot acorda personalului medical $i de
specialitate din spitalcle publice din releaua sanitare propde stimulente financiare lunare, in
limita a doua salarii minime brute pe lard in baza hotdrarii autoritililor deliberalive alc
autoritellor administraliei publice locale, in lirnita bugetului aprobat."

Conlorm art. 201 din acela$i act normativ,, Bugctul dc vcnituri qi cheltuieli al spitalului
public se aprobe de ordonalorul de c.edite ierarhic superior! la propulerea managerului
spitalului."

Spitalul Ordqcncsc Velenii de Munte solicitd sprijinul auto tefi publice locale privind
acordarea de stimulente linanciare medicilor, famaciitilor li biochimiqtilor.

Cuantumul lunar al stimulentului financiar ce se acordd nedicilor, famaci$tilor $i
biochimir;tilor este de L000 lci/lund,/nct.

Sumele reprezentand stimulenlele l-lnanciare sunt acordate din bugctul local al Ora$ului
Vdlenii de Munte, de la capitolul 66.02.06.01 ,, Spitale generale", articolul 5l.01.03 ,, Acliuni
in sdnetate", pentru medicii, lannaciiti $i biochimi$ti angajali cu contract individual de munca
in cadrul Spitalului Ora$cncsc Velcnii dc Muntc, cu incadrarea in limitele bugetare aprobate
cu aceasta destinatie.

Propunerea de acordare a stimulentelor linanciare pentru n1edici, farmaci$ti qi biochimigti
din cadrul Spitalului Ordgenesc Vdlenii de Munte, se intemciazd pc considcrentul stimuldrii
pcrsonalului, cu cfcct in crc$tcrca calitdlii serviciilor mcdicalc prestate, considerend cd acest
lucru va conduce la diminuarea ratei de migmlie a medicilor angajali astfel motivati.

Astfel, fafd de cele prezentate mai sus, solicitarea acorddrii de stimulente financiare este
prev6zuu de legislalia in vigoare, suma solicitatd a [i aprobatd va Ii prevdzute in bugetul de
venituri $i cheltuieli pe anul 2023, iar plata alerente stimulentelor se va efectua in baza
Regulamentului aprobal, respecmnd dispoziliile legale aplicabile, in vigoare.

qEF SERVICIU,
NITI] EI,ENA

     


