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HOTARAREA nr. 206 
Din data de 30 Iulie 2019

privind aprobarea pachetului de stimulente destinate unor medici din cadrul Spitalului Municipal

“ Dr. Aurel Tulbure “ Fagaras

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit in şedinţa ordinara,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 57805/1 din 

30.07.2019, privind aprobarea raportului comisiei constituite in baza HCL 178/2019 , cu privire la

care au domiciliul sau reşedinţa la o distanta mai mare de 50 de km de Fagaras si Raportul de 

specialitate al Direcţiei Buget-Finante nr. 57805/30.07.2019 intocmit cu aceasta ocazie

Luând in considerare raportul comisiei constituite in baza Dispoziţiei Primarului 

Municipiului Fagaras nr. 797/04.07.2019, inregistrat sub nr. 57803/30.07.2019

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum şi al Comisiei pentru administraţia 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

problemele minorităţilor si amendamentele acestora consemnate

Ţinând cont de prevederile art.199, alin.2 din Legea 95/2006, republicata, privind reforma 

in domeniul sanatatii si ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul art.196, alin. 1, Iit.a,art.l97,art.l98, alin.l si 2 si art. 243 din Ordonanţa de 

Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ

Art.l Se aproba stimulentul pentru acoperirea cheltuielilor cu gărzile in secţia de 

Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Municipal Dr Aurel Tulbure Fagaras, in 

cuantum de 225 lei brut/garda ( 150 lei net/garda).

propunerile de asigurare a unui pachet de facilitate destinate mediciilor din afara judeţului si/sau
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Art.2 Se aproba stimulentul pentru acoperirea cheltuielilor cu transportul ( naveta) pentru 

medicii care asigura garda in secţia Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Municipal 

Dr Aurel Tulbure Fagaras, in cuantum brut de 86 lei brut/ zi ( 50 lei net/garda).

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, 

prin Direcţia Buget -  Finanţe

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general,

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abţineri, - impotriva 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Direcţia Buget-Finanţe 
1 ex. Spitalul Municipal „ Dr.Aurel Tulbure’Tăgăraş
1 ex. Compartiment Evenimente Publice, Informare cetăţeni şi Registratură


