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HOTĂRÂREA nr.161/17.07.2019 
privind aprobarea finanţării proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea 

autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul  
schemei de minimis pe anul 2019 

 
 

 Consiliul Judeţean Timiş, 
 Având în vedere Expunerea de motive nr.13943/10.07.2019 a Președintelui 
Consiliului Judeţean Timiș, domnul Călin-Ionel Dobra, precum și Raportul comun nr. 
13944/10.07.2019 al Direcţiei Administraţie Publică Locală și al Direcției Buget-Finanțe, 
Informatizare, prin care se propune aprobarea finanţării proiectelor spitalelor publice locale 
aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de 
minimis pe anul 2019,  

Ţinând cont de Procesul Verbal al Comisiei de evaluare și selecție pentru finanțarea 

spitalelor publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis nr.13479/04.07.2019 
şi desemnate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş nr.258/27.03.2019, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr.1407/2013 al 
Comisiei privind aplicarea art.107 și art.108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
L352/I/24.12.2013, 

În conformitate cu prevederile art.3 alin.4 şi art.7 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 aprobată prin Legea nr. 
20/2015, 

Având în vedere prevederile art.VI din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.187/2018 
privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în 
subordinea autorităților publice locale din județul Timiș și a Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiş nr.11/2019 privind aprobarea Ghidului pentru finanţarea spitalelor publice locale 
aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de 
minimis, 

Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.124-art.125, art.136, art.139 şi 
art.178-art.182 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, privind convocarea si avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş,   

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1), lit.d), alin.(5), lit.c), și art.182 alin.(1) si 
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privin Codul 
Administrativ, adopta prezenta 

 
H O T Ă R Â R E 

  
Art.1 Se aprobă finanţarea nerambursabilă din fonduri publice în cadrul schemei de 

minimis, pentru anul 2019, a spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților 
publice locale din județul Timiș, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 



 
 
 
 
Art.2 Finanțarea spitalelor publice se face în condițiile și cu respectarea 

procedurilor și contractului-cadru, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 
11/2019 privind aprobarea Ghidului pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în 
subordinea autorităților publice locale din județul Timiș, în cadrul schemei de minimis. 

Art.3(1) Spitalele publice vor înainta Judeţului Timiş documente justificative, 
conform Ghidului aprobat, pentru cheltuielile efectuate din sumele alocate, iar decontarea 
sumelor se va realiza pe bază de acte doveditoare conform legii. 

        (2)  Termenul limită de decont al proiectului este de 07.12.2019. 
                   (3) Verificarea documentelor justificative şi a actelor doveditoare se va realiza 
prin grija Direcţiei Administraţie Publică Locală şi a Direcţiei Buget-Finanțe, Informatizare. 
         (4) Spitalele publice vor promova denumirea instituţiei finanţatoare  - Consiliul 
Judeţean Timiş şi sigla Judeţului Timiş pe echipamentele achiziționate prin schema de 
minimis, în caz contrar instituţia finanţatoare va sista finanţarea. 
                  (5) În situaţia în care se constată că sumele acordate nu au fost utilizate 
conform scopului pentru care au fost acordate sau/şi conform prevederilor legale, acestea 
vor fi recuperate de la spitalele publice. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 
Administraţie Publică Locală şi Direcția Buget-Finanțe, Informatizare din cadrul Consiliului 
Judetean Timis. 

Art.5 Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al Judetului Timiş şi pe site-ul 
propriu şi, totodată, se comunică: 
 - Instituţiei Prefectului  - Judeţul Timiş; 
           - Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
 - Direcţiei Buget-Finanțe, Informatizare; 
 - Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara; 
           - Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj; 
  - Spitalului Orășenesc Sânnicolau Mare; 
 - Spitalului Orășenesc „Dr. Karl Diel” Jimbolia; 
  - Spitalului Orășenesc Deta; 
 - Spitalului Orășenesc Făget. 
 
 

             
                  

             PREŞEDINTE   
                    Călin – Ionel Dobra  
         
                   

Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

Ioan-Dănuţ Ardelean 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


