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CAS IALOMITA 

Nr.  12793 din 30.12.2022 

ACT ADITIONAL nr. 30/2022 

la Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti 

 nr. 230 /2021 

 

 

I. Părţile contractante: 

1. Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, nr.175, 

judeţul Ialomiţa, telefon 0243/231665, fax 0243/232750, reprezentată prin Director General, ec. Mihai 

Geanta, 

şi 

2.    Unitatea sanitară cu paturi Spitalul Municipal Urziceni, cu sediul în Municipiul Urziceni, str. Teilor, 

nr. 39, judeţul Ialomita, telefon/fax 0243255379, adresă de e-mail smurziceni@gmail.com, reprezentat prin 

manager Daniela Elena Ianus, 

 

     II . Obiectul actului aditional  

Obiectul prezentului act adiţonal îl constituie : 

a) Actualizarea sumelor contractate in luna decembrie 2022 in functie de serviciile/cheltuielile 

efective realizate, raportate si validate pentru luna decembrie 2022; 

b) Diminuarea sumelor contractate in luna decembrie 2022 cu diferenta dintre serviciile/cheltuielile 

efective realizate, raportate si validate pentru luna decembrie 2022 și sumele contractate anterior 

pe tipuri de servicii medicale spitalicesti in luna decembrie 2022 actualizate conform solicitarii 

furnizoruluyi nr. 10644 din 30.12.2022; 

 

Având în vedere:  

- prevederile HG nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru  care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,  

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

-  Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare în anul 

2021 a HG nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru  care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,  cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

În temeiul : 

- prevederilor art. 21 alin(2) din Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr.230/2021 ; 

 

Părțile contractante au convenit încheierea prezentului act adițional, după cum urmează 

 

Art.I. Valoarea contractului pe luna decembrie se diminueaza cu suma de 130,31 lei reprezentand diferenta 

dintre serviciile/cheltuielile efective realizate, raportate si validate pentru luna decembrie 2022 și sumele 

contractate anterior pe tipuri de servicii medicale spitalicesti in luna decembrie  2022 si devine 804.869,69 lei 

detaliata pe tipuri de servicii medicale spitalicesti conform anexei la prezentul act aditional; 
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Art.II  In conditiile art.I  valoarea contractului pentru anul 2022 devine 9.616.531,70 lei detaliata pe luni si 

trimestre, precum si pe tipuri de servicii medicale spitalicesti conform anexei la prezentul act aditional; 

 

 Anexa face parte din prezetul act aditional; 

 

III. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, 30.12.2022  în 2  exemplare a câte 2 (doua) pagini fiecare, 

câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.  

 

 
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                                                        SPITALUL MUNICIPAL                  

                    IALOMITA                         URZICENI 

          Director general,                                                                     Manager, 

          Ec Mihai Geanta                                                                            ec. Daniela Elena Ianus   

 

       

         Director executiv al Direcţiei                                                                Director financiar-contabil, 

                 economice,                                                              ec Alexandrina Balaban  

       ec.Doina Stan               

   

 

           Director executiv al Direcţiei                                                                 Director  medical, 

          relaţii contractuale,                                                    dr. Leonid Turcan                  

                   ec Anda BUSUIOC 

                                                          

 

                             Vizat                          

                Juridic, Contencios                                       

                  Cj Liliana PANAIT         
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