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HOTĂRÂREA nr.190/23.12.2020 
privind aprobarea modificării 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 

 
 

           Consiliul Judeţean Timiş,  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25213/08.12.2020 al președintelui 
Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica și ținând cont de Raportul nr. 
25214/08.12.2020 al Direcției administrație publică locală - Biroul strategia județeană de 
sănătate publică și politici sociale, prin care se propune aprobarea modificării 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, 
 Luând în considerare Avizul cu nr.16143/23.12.2020 al Consiliului Concurenței 
referitor la proiectul de modificare a 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, 
 În baza Avizului cu nr. 525/08.12.2020 al Serviciului consultanță și avizare 
juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș , 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de: 

a) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și și completările ulterioare; 

b) Art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;  

c) Regulamentului Uniunii Europene nr.1407/2013 al comisiei privind aplicarea art.  
107 și art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/I/24.12.2013, cu 
modificările aduse la art. 8 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al 
Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea 
Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, prin intrarea în vigoare la data de 
27.07.2020 a Regulamentului nr. 972/02.07.2020; 

d) Art. 15 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; 

e) Hotărârea nr. 187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanțarea 
spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul 
Timiș; 

f) Ținând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

g) 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. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5 lit. c) și lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 
 
            Art. I - Se aprobă modificarea cap. X art. 14 alin. (1) și alin. (2) al anexei la 
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, astfel: 

a) În cadrul prezentei scheme se vor putea acorda ajutoare începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei și până la data de 31.12.2023. 

b) Plățile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până 
cel târziu la data de 31.12.2023. 

 Art. II - Se aprobă modificarea cap. XI art. 15 al anexei la 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, 
care va avea următorul cuprins: 

” Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei 
scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia este 10.332.000 lei, respectiv 
2.066.400 euro, la cursul de schimb preconizat de (5 lei/euro), defalcată astfel: 

a) Pentru anul 2019: 1.500.000 lei, respectiv 300.000 euro; 
b) Pentru anul 2020: 2.832.000 lei, respectiv 566.400 euro; 
c) Pentru anul 2021: 1.585.838 lei, respectiv 317.167,51 euro; 
d) Pentru anul 2022: 1.508.674 lei, respectiv 301.734,83 euro; 
e) Pentru anul 2023: 2.905.488 lei, respectiv 581.097,66 euro.” 

 
         Art. III - Celelalte prevederi ale 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 rămân în vigoare; 
          Art. IV - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
administrație publică locală - Biroul strategia județeană de sănătate publică și politici 
sociale din cadrul Consiliului Județean Timiș. 
          Art. V - Direcția administrație publică locală din cadrul Consiliului Județean Timiș va 
trimite spre informare Consiliului Concurenței prezenta măsură în termen de 15 zile de la 
data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 
20/2015. 
         Art. VI - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site-
ul propriu și, totodată, se comunică: 
  a) Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

b) Consiliului Concurenței - Inspectoratului Teritorial Timiș; 
c) Direcţiei administrație publică locală; 
d) Direcției buget-finanțe, informatizare;  
e) Serviciului consultanță și avizare juridică; 

 
                                                           
                  PREȘEDINTELE 
      CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ                                 Contrasemnează 
                  Alin-Adrian Nica                                             p.SECRETARUL GENERAL  
                                                                                              AL JUDEȚULUI TIMIȘ 
                                                                                               Mihai Ștefan CRISTA   
                                                                                                        Şef serviciu 
                                                                                Serviciu consultanţă şi avizare juridică 


