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HOTĂRÂREA nr. 164/21.07.2021 
privind aprobarea finanțării proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea 

autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis  
pe anul 2021 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15321/06.07.2021 al președintelui 
Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, precum și Raportul de specialitate nr. 
15322/06.07.2021 al Direcției de buget-finanțe - Compartimentul de programe sociale și 
sănătate publică prin care se solicită aprobarea finanțării proiectelor spitalelor publice 
locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei 
de minimis pe anul 2021, 

ținând cont de Avizul nr. 560/08.07.2021 al Serviciului de consultanță și avizare 
juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș, 

luând în considerare Procesul-verbal al Comisiei de evaluare și selecție pentru 
finanțarea spitalelor publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis nr. 
14485/29.06.2021, desemnată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș nr. 
185/26.04.2021, 

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de: 
a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) art. 173 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul Uniunii 
Europene nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 
107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/I/24.12.2013, art. 3 alin. 4 și art. 7 
alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în 
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 
nr. 21/1996 aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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 unor acte normative și Hotărârea 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, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Timiș nr. 176/28.08.2019 și prin Hotărârea Consiliului Timiș nr. 
190/23.12.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 11/29.01.2019 privind 
aprobarea Ghidului pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea 
autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis; 

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

f) Regulamentul cuprinzând masurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 
65/2020 modificată și completată; 

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș 
aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021; 
 



                                                                                                             
fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 

178 – art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de 
specialitate ale Consiliului Județean Timiș,  

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. - Se aprobă finanțarea nerambursabilă din fonduri publice în cadrul schemei 

de minimis, pentru anul 2021, 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. 
11/29.01.2019 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 Județului Timiș 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 30.11.2021. 
(3) Verificarea documentelor justificative și a actelor doveditoare se va realiza prin 

grija Direcției de buget-finanțe. 
(4) Spitalele publice vor promova denumirea instituției finanțatoare Consiliul 

Județean Timiș și sigla Județului Timiș pe echipamentele achiziționate prin schema de 
minimis, în caz contrar instituția finanțatoare va sista finanțarea. 

(5) În situația în care se constată că sumele acordate nu au fost utilizate conform 
scopului pentru care au fost acordate sau/și conform prevederile legale, acestea vor fi 
recuperate de la spitalele publice. 

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de 
buget-finanțe. 
          Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe 
site-ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:  

a) Instituției Prefectului-Județul Timiș; 
b)  Direcției de buget-finanțe; 
c) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență 

decizională; 
d)  Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara; 
e)  Spitalului Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj; 
f)  Spitalului Orășenesc Sânnicolau Mare; 
g)  Spitalului Orășenesc “Dr. Karl Diel” Jimbolia; 
h)  Spitalului Orășenesc Deta; 
i)  Spitalului Orășenesc Făget. 
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