
CASA JUDETEANA DE ASIGURARI
DE SANATATE

VRANCEA
Nr. 1/210 din 14.10.2016

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL
Nr. 01/163 din 20.09.2016

CASA DE ASIGUnAnf DE SANATATE VRANCEA, cu sediul in municipiul Focgani, str.
Cuza Vodd, nr. 52 bis, judelul Vrancea, teUfax 226626, reprezentatd prin Pregedinte -

Director General - Ec. Emanuela Georgescu

si

SPITALUL ORA$ENESC PANCIU, cu sediul in Panciu, tel/fax. 275600, reprezentat prin
Manager - Ec. Nicolae Mdrdscu

in temeiul art.14 qi a art. 6, alin. 5 din contractul nr. 11163120.09.2016, a Ordinului nr. 1.098

din 30 septembrie 2016 pentru modif,rcarea Ordinului ministrului sdndtdlii gi al

preqedintelui Casei Nafionale de Asigurdri de Sdndtate nr. 763137712016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotdr6rii Guvernului nr. 161/2016

pentru aprobarea pachetelor de servicii qi a. Contractului-cadru care reglementeazd
condiliile acorddrii asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale in
cadrul sistemului de asigurdri sociale defAnatate pentru anii2016-2017 gi a referatului nr.
112061I4.I0.2016, de comun acord au decis urm6toarele:

Valoarea contractatd pentru realizarea obiectului contractului, potrivit Ordonantei
de ursentd a Guvernului nr. 2012016, pentru luna octombrie 2016 este de 22.557,00lei.

Suma contractatf, in luna octombrie 2016 este utilizatd pentru plata drepturilor
salariale ale lunii septembrie 201,6.

Articolul 4,htera c) se abrog6.

in tot cuprinsul contractului, sintagma "ale Ordonantei de urgenld a Guvernului nr.
2012016 pentru modificarea qi completarea Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr.
57,2015 privind salarrzarea personalului plStit din fonduri publice in anul 2076, prorogarea
unor termene, precum gi unele misuri fiscal-bugetare qi pentru modificarea gi completarea
unor acte normative" se inlocuieqte cu sintagma "ale Ordonanlei de urgenld a Guvernului
nr.2012016 pentru modificarea qi completarea Ordonantei de urgenfl a Guvernului nr.
57,2015 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea
unor termene, precum gi unele mdsuri fiscal-bugetare gi pentru modificarea qi completarea
unor acte normative qi ale Ordonantei de urgenl6 a Guvernului nr. 4312016 pentru
modificarea gi completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.5712015 privind
salarizarea personalului pl[tit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene,
precum qi unele mdsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea qi completarea unor acte

normative qi pentru aplicarea unitar[ a dispozi]iilor legale".



in tot cuprinsul contractului, sintagma "prevederile Ordonantei de urgent5 a

Guvernului nr. 2012016" se inlocuieqte cu sintagma "prevederile Ordonantei de urgentS a

Guvernului nr. 2012016 gi ale Ordonantei de urgent[ a Guvernului nr. 4312016".

Prezentul act adilional la contractul de

sistemului de asigurdri sociale de sdndtate a
exemplare , cdte un exemplar pentru fiecare parte.
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