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HOTĂRÂREA nr.187/30.08.2018 
privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanţarea spitalelor publice locale 

 aflate în subordinea autorităților publice locale din judeţul Timiş 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Timiş, 
 Având în vedere Expunerea de motive nr.13792/23.07.2018 a Presedintelui Consiliului 
Judeţean Timiș, domnul Călin-Ionel Dobra, precum și Raportul nr.13793/23.07.2018 al 
Direcţiei Administratie Publica Locala prin care se propune aprobarea Schemei de minimis 
pentru finanţarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din 
judeţul Timiş,  
 Ținând cont de 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 şi art.108 din Tratatul privind funcţionarea 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 modifcarea 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, 

Ținând cont de adresa Consiliului Concurenței nr.6681/11.07.2018 înregistrată la 
Consiliul Județean Timiș sub nr.R10939/16.07.2018 prin care s-a transmis avizul pentru 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanţarea spitalelor 
publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din judeţul Timiş, 

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.44-45 şi de art.94-98 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Timiş,   

În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.d) coroborat cu alin.5, lit.a), pct.3, art.97, 
art.115 alin.1 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adopta prezenta 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă Schema de minimis pentru finanţarea spitalelor publice locale aflate 

în subordinea autorităților publice locale din judeţul Timiş prevăzută în anexa, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 

Administratie Publica Locala din cadrul Consiliului Județean Timis. 
 



Art.3. Direcţia Administratie Publica Locala din cadrul Consiliului Județean Timis, va 
transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta măsură în termen de 15 zile de la 
data adoptării acesteia, conform art.17 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. 

 
Art.4.  Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al Judetului Timiş şi pe site-ul 

propriu şi, totodată, se comunica: 
          - Instituţiei Prefectului  - Judeţul Timiş; 
          - Consiliul Concurenţei – Inspectoratul Teritorial Timiş; 
          - Direcţiei Administraţie Publică Locală. 
 
             
 
                  

             PREŞEDINTE   
                    Călin – Ionel Dobra  
         
                   

Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

Ioan-Dănuţ Ardelean 
 
 

                                                                                        
 
 
 


