
 ROMÂNIA                                                                                  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.______/2021 
privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Deva 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;  
Având în vedere referatul de aprobare nr.977/20.01.2021  la proiectul de hotărâre inițiat 

de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 
Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 

Deva nr.1/ 2021 precum și adresa nr. 1750/2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva 
înregistrată cu nr. 955/2021 la Consiliul Județean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.37049/04.07.2019 a Ministerului Sănătății înregistrată la Consiliul 
Județean Hunedoara cu nr.12811/25.07.2019; 
 În temeiul prevederilor art.199 alin.2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și cu respectarea art.25 
alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare;        

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.1 lit.d, alin.5 lit.c și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se acordă stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe 
țară d-lui Manager dr. Stoica-Mariș Emil, d-lui director medical dr. Miron Lucian Ștefan, d-nei 
director financiar-contabil ec. Csiszer Eniko și d-nei director îngrijiri medicale asistenta Cordea 
Maria Mihaela din conducerea  Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, pentru anul 2021. 

 Art.2 Acordarea stimulentelor prevăzute la art.1 se face din bugetul propriu al unității 
sanitare, în limita bugetului aprobat, cu respectarea art.25 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.3 Managerul spitalului în calitate de ordonator de credite răspunde de modul de 
stabilire și acordare a stimulentelor.  

Art.4  (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva şi va 
fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, Spitalului Județean de Urgență Deva, 
Compartimentului managementul unităţilor de asistenţă medicală din cadrul aparatului de 
specilitate al Consiliului Județean Hunedoara prin grija Serviciului administraţie publică locală 
și relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.     
 
 
               PREŞEDINTE,                                                    VIZAT: 
             Laurențiu Nistor                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                     

                                                                        Daniel Dan  


