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Proiect 
HOTĂRÂRE

Privind acordarea stimulentelor financiare lunare pentru personalul medical si de
specialitate din cadrul Spitalului orașenesc Rupea

 Consiliul local al orașului Rupea, intrunit în ședință publică, lunară, ordinară la data 
de 31.05.2017

 Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Secreratului  orașului  Rupea  si  al  Serviciului  Contabilitate
Impozite și Taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Rupea, 

Analizand  solicitarea  nr.  417/29.03.2017  a  Spitalului  orășenesc  Rupea,  inregistrată  sub  nr.
1165/30.03.2017 prin care solicita acordarea unor stimulente financiare pentru personalul medical , in special
pentru medicii navetiști, 

Avand in vedere:
- prevederile art. 199 alin. 2 din LEGEA  nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul

sănătăţii,  republicată cu modificarile și completările ulterioare
- Dispozițiile  art.  36  alin.2  lit.  A  din  legea  nr.  215/2001  privind  administrația  publică  locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
In temeiul art. 45 alin. 2 , lit. a și art. 115 din legea nr. legea nr. 215/2001 privind  administrația publică

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

           HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba alocarea pentru anul 2017 a sumei de 15.000 lei ( 2500 lei lunar),
pentru acordarea stimulentelor financiare lunare personalului medical din cadrul Spitalului
orașenesc Rupea, județul Brașov. 

Art.  2 Se  aproba  Regulamentul  de  acordare  a  sumelor  reprezentand  stimulente
financiare  lunare  acordat  personalului  medical  si  de  specialitate  din  cadrul  Spitalului
orașenesc Rupea,  spital  aflat  in subordinea Consiliului Local Rupea, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.07.2017.
Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se însărcinează primarul orașului Rupea

impreuna cu Managerul și Consiliul de Administrație al Spitalului orașenesc Rupea. 

INITIATOR                               VIZAT 
PRIMAR                         Secretarul  orasului Rupea
Ec. Bardas Nicolae Liviu                          jr. Ioana Madalina Roman

RAPORT DE SPECILAITATE 
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Avand in vedere prevederile art. 199 alin. 2 din LEGEA  nr. 95 din 14 aprilie 2006,

privind reforma în domeniul sănătăţii,   republicată cu modificarile și completările ulterioare

prin care „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”,   propunem acordarea

de stimulente personalului medical in conditiile stipulate in regulamentul – anexa la acest

proiect. 

 In conformitate cu Dispozițiile art. 36 alin.2 lit. A din legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

In temeiul art. 45 alin. 2 , lit. a și art. 115 din legea nr. legea nr. 215/2001 privind

administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,

propunem alocarea pentru anul 2017 a sumei de 15.000 lei ( 2500 lei lunar), pentru acordarea

stimulentelor financiare lunare personalului medical din cadrul Spitalului orașenesc Rupea,

județul Brașov. 

SECRETAR 

Jr. Ioana Madalina Roman 
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             EXPUNERE DE MOTIVE 

Tinand cont de faptul ca mentinerea la standarde a Spitalului oraesenesc Rupea este o

prioritate majora pentru oras, avand in vedere ca este singura unitate spitaliceasca din zona ,

care  deserveste  atat  orasul  Rupea  cat  si  comunele  limitrofe  ,  este  impetuos  necesar  sa

incercam sa atragem cat mai multi medici in localitate. 

Avand in vedere prevederile art. 199 alin. 2 din LEGEA  nr. 95 din 14 aprilie 2006,

privind reforma în domeniul sănătăţii,  republicată cu modificarile și completările ulterioare  

In conformitate  cu Dispozițiile  art.  36 alin.2 lit.  A din legea nr.  215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

In temeiul art. 45 alin. 2 , lit. a și art. 115 din legea nr. legea nr. 215/2001 privind

administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,

propunem alocarea pentru anul 2017 a sumei de 15.000 lei ( 2500 lei lunar), pentru acordarea

stimulentelor financiare lunare personalului medical din cadrul Spitalului orașenesc Rupea,

județul Brașov,  precum si adoptatrea regulamentului de acordare a acestor stimulente. 

PRIMAR, 

Ec. Bardas Nicolae Liviu  
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