
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARUL ORAŞULUI URLAŢI 

Nr.15589 / 27.07.2022 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare  

personalului medical și de specialitate, angajaţi la Spitalul Orășenesc Urlați 

 

 Primarul oraşului Urlaţi, judeţul Prahova ; 

Având în vedere  : 

-Adresa Spitalului Orășenesc Urlați, înregistrată la nr.2428/02.02.2022, referitoare la 

analizarea posibilității acordării unor stimulente financiare medicilor pentru acoperirea unei 

părți a costurilor reprezentate de consumul de carburant, în scopul asigurării continuității 

activității serviciilor medicale oferite de Spitalul Orășenesc Urlați;  

-Nota de fundamentare înregistrată la nr.4919/02.03.2022 a Biroului Contabilitate din 

cadrul Primăriei orașului Urlați; 

-Adresa Ministerului Sănătății - Direcția Personal și structuri sanitare - Biroul Drepturi 

salariale nr.SMSS2954/SMSS2965/2022, înregistrată la nr.15201/20.07.2022;  

             -Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre nr. …; 

             -Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat la nr. …… 

             -Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Urlați : Comisia Economico-financiară, Comisia Activități social culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport și Comisia 

Juridică; 

             -Hotărârea Consiliului Local nr.10/2022 privind bugetul general al U.A.T.Oraș Urlați 

pe anul 2022 – Capitol 66.02.06.01 „Spitale generale”, Articol 51.01.03 „Acțiuni în sănătate”, 

unde este prevăzută suma de 200 mii lei aferentă anului 2022 pentru perioada martie-

decembrie 2022; 

Ținând cont de prevederile : 

             - art. 199  alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

             - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

            În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), (2) lit.d), alin.(7) lit.c), alin. (12) şi 139  alin. 

(3) lit. a) coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PROPUN : 

       

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unor stimulente financiare din bugetul local al Orașului 

Urlați, de la capitolul 66.02.06.01 „Spitale generale”, articol 51.01.03 „Acțiuni în 

sănătate”, pentru personalul medical și de specialitate, angajaţi cu contract individual de 

muncă în cadrul Spitalului Orășenesc Urlați, cu încadrarea în limitele bugetare  aprobate în 

bugetul anului 2022 cu această destinație, după cum urmează : 



a) acordarea unui stimulent financiar lunar în cuantum echivalent cu un salariu minim 

brut pe economie, personalului medical și de specialitate care locuiesc efectiv la o distanță 

mai mare de 50 km față de locul de desfășurare a activității profesionale, respectiv Spitalul 

Orășenesc Urlați. 

b) acordarea unui stimulent financiar lunar în cuantum echivalent cu jumătate din 

salariul minim brut pe economie, personalului medical și de specialitate care locuiesc efectiv 

la o distanță mai mare de 20 km dar mai mică de 50 km față de locul de desfășurare a 

activității profesionale, respectiv Spitalul Orășenesc Urlați. 

c) Sumele vor fi acordate lunar proporțional cu timpul lucrat, în sensul în care 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.     

 (2) Stimulentul financiar se acordă pe o perioadă de  3 (trei) ani de la data încadrării în 

muncă în cadrul Spitalului Orășenesc Urlați, inclusiv personalului medical și de specialitate 

angajaţi la data prezentei hotărâri. 

Salariul minim brut pe economie începând de la 1 ianuarie 2022 este de 2550 lei/lună, 

potrivit Hotărârii de Guvern nr.1071 din 4 octombrie 2021. Pentru perioada de trei ani de 

acordare a stimulentelor se va avea în vedere majorarea salariului minim brut pe economie 

prin acte normative.  

          (3) Stimulentele financiare se virează lunar de către Primăria Orașului Urlați în Contul 

de venituri 43.10.10 al Spitalului Orășenesc Urlați, iar atât acordarea acestora, cât și modul de 

decontare, trece în sarcina Spitalului Orășenesc Urlați, 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 acordării stimulentului financiar să nu 

înceteze contractul individual de muncă din motive imputabile în mod exclusiv angajatului 

sau prin demisie. 

c)În cazul nerespectării prevederilor de la lit. b), angajatul se obligă să restituie sumele 

primite drept stimulente financiare aferente anului financiar în curs. 

d)Sumele aferente stimulentelor financiare lunare vor fi acordate dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiții : 

●personalul medical să fie medic primar sau medic specialist; 

●personalul medical și de specialitate să locuiască efectiv la o distanță mai mare de 20 

km, fapt dovedit prin declarație pe proprie răspundere; 

●să aibă încheiat cu Spitalul Orășenesc Urlați contract individual de muncă cu normă 

întreagă; 

●să aibă încheiat cu Spitalul Orășenesc Urlați un act adițional la Contractul individual 

de muncă prin care să se oblige să desfășoare activitatea în cadrul spitalului pe o perioadă de 

minim trei ani, de la data acordării stimulentului financiar; 

●rezultatul activității desfășurate de către medic, cuantificabil în sume virate de către 

CAS Prahova în baza contractelor și sume obținute pentru servicii la cerere, cumulativ, să 

acopere cel puțin fondul de salarii acordat compartimentului/secției/cabinetului. 



e) Plata stimulentelor financiare aprobate se va face în cursul lunii curente pentru luna 

anterioară. 

 

Art. 2. (1) Spitalul Orășenesc Urlați va comunica Primăriei Orașului Urlați – Biroul 

Contabilitate, lista persoanelor care se încadrează în prevederile art.1 alin. (1), până cel târziu 

15 decembrie a fiecărui an, în vederea întocmirii propunerilor bugetare pentru următorul an. 

             (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2022, lista persoanelor care se 

încadrează în prevederile Art.1 va fi comunicată de către Spitalul Orășenesc Urlați până la 

data de ……. 2022.  

             (3) În cazul în care pe parcursul exercițiului bugetar început apar noi cazuri de 

angajări în cadrul personalului medical și de specialitate din cadrul spitalului, conform 

prevederilor art.1 alin. (1), managerul instituției va comunica acest lucru Primăriei Orașului 

Urlați – Biroului Contabilitate, în termen de cel mult 10 de zile de la semnarea contractelor 

individuale de muncă. 

           (4) Spitalul Orășenesc Urlați va comunica Primăriei orașului Urlați – Biroului 

Contabilitate, într-un termen de 10 zile încetarea contractelor individuale de muncă şi data 

începerii activităţii în cadrul Spitalului Orănesc Urlați de către medicii și personalul medical 

de specialitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri. 

          (5) Stimulentele financiare nu se acordă medicilor rezidenţi, care au contract individual 

de muncă încheiat cu Spitalul Orășenesc Urlați, dar îşi desfăşoară activitatea în altă unitate 

sanitară, decât Spitalul Orășenesc Urlați, pentru aceştia cei 3 ani se calculează de la data 

începerii activităţii în cadrul Spitalului Orășenesc Urlați. 

          (6) La finalul fiecărui semestru, managerul unității medicale va prezenta atât Biroului 

Contabilitate din cadrul Primăriei orașului Urlați, cât și Consiliului Local Urlați, un raport 

care să cuprindă beneficiarii acestor stimulente financiare și sumele acordate. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul orașului Urlați prin Biroul Contabilitate şi Spitalul Orășenesc Urlați 

  

Art.4.  Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Prahova, Primarului 

orașului Urlați, Biroului Contabilitate din cadrul Primăriei orașului Urlați, Spitalului 

Orășenesc Urlați și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina de internet 

www.urlați-ph.ro. 

 

                INIŢIATOR,                                                                    AVIZEAZĂ, 

PRIMARUL ORAŞULUI URLAŢI                                     SECRETAR GENERAL 

      MARIAN MĂCHIŢESCU                                            EUGEN-DRAGOȘ PRUNĂ 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare  

personalului medical și de specialitate, angajaţi la Spitalul Orășenesc Urlați 
 

Prin Nota de fundamentare nr.4919/02.03.2022 s-a solicitat inițierea unui proiect de 

hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de 

specialitate, angajaţi la Spitalul Orășenesc Urlați, urmare adresei nr.475/01.02.2022 a 

Spitalului Orășenesc Urlați înregistrată la Primăria orașului Urlați cu nr.2428/02.02.2022. 
 

Prin adresele nr.9774/10250/2022 au fost solicitate Ministerului Sănătății precizări 

privind acordarea stimulentului financiar prevăzut la art.193 alin.(61) și art.199 alin.(2) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, la care au fost primite răspunsul înregistrat la nr.15201/20.07.2022. 
 

Având în vedere prevederile art.199 alin.(2) Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

  "Art. 199. (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 doua salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative 

ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat." 
 

Coroborat cu prevederile art.129 alin. (1), (2) lit.d), alin.(7) lit.c), alin. (12)  din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit cărora : 

(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 

competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind: (…) 

c)sănătatea; 

(12)Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, 

personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de 

interes local. 
 

La acest moment, este imperios necesară atragerea și integrarea pe post a unor 

medici specialiști, care să asigure continuitatea activității medicale desfășurată de Spitalul 

Orășenesc Urlați. 
 

 Faţă de cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care îl supun spre aprobare.  
 

PRIMAR, 

MARIAN MĂCHIŢESCU 


