
CASA JUDETEANA DE ASIGURARI
DE SANATATE VRANCEA

INTRARE
Nr 071129l din 31 .03.2017

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenfa medicall de specialitate din ambulatoriu pentru specialitlfile

paraclinice
Nr. B 85

Partile contractante
Casa de Asigurari de Sanatate Vrancea cu sediul in municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr.52 bis,

judetul Vrancea, tellfax227714, reprezentata prin Presedintele - Director General - Ec. Marinela Georgescu,

si
SPITALUL ORASENESC PANCIU.

av6nd sediul in municipiul Panciu, str. Nicolae Titulescu nr. 99, judelul Vrancea, telefon I fax:
237275600, adresi de e-mail: spitalpanciu@yahoo.com , reprezentat prin Marascu Nicolai

de comun acord ,in temeiul
o Art.20 (2),art.22, din Contractul de fumizare de servicii medicale de specialitate din ambulatoriu

pentru specialitatile paraclinice, privind modificarea contractelor prin acte aditionale
o Art.2, alin (1), anexa nr.18 din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de

Asigurari de Sanatate nr 196113912017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in
anul 2017 a Hotararii Guvernului nr.16l/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a

Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului

de asigurari sociale de sananate pentru anii2016'2017
o Referatului nr. 071108131.03.2017
r Fila de buget nr. MB3209130.03.2017, conform careia in structura trimestrelor II - IV 2017 au

survenit modificari.
au decis completarea art.8 din contractul de furnizare de servicii medicale de specialitate paraclinice, astfel :

Suma contractata pe luna iunie 2077 se diminueaza cu 0,00 lei.
Suma contractata pe luna iulie 2077 se diminueaza cu 3000 lei.
Suma contractata pe luna octombrie 2017 se suplimenteaza cu 3000 lei.
Suma din prezentul act aditional se rfiilizeaza pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate

asiguratilor de la data semnarii acestuia.

Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate .

Prezentul act aditional la contractul de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de

asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi 31.03.2017 in doua exemplare cate unul pentru fiecare

parte contractanta.
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