ACT ADITIONAL NR. 3

Incheiat astazi 12.12.2013 la contractul nr. H06IPNS/2013-2014 intre partile
contractante :
Casa de Asigurari de Sana tate Arges cu sediul in municipiul Pitesti, B-dul
I.C.Bratianu nr. 62 ,reprezentata prin Pre~edinte-Director general Dr. Cristina Stocheci, pe de
o parte
~1

Spitalul Municipal Campulung , cu sediul in Campulung, str. Dr.Costea, nr.8,
ludetul Arges, reprezentata prin Manager Dr. Grigore Ion Stanescu , pe de alta parte.
In baza:
1. H.G. nr.l24 din 27.03.2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate
pentru anii 2013 si 2014 cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Ordinului CNAS nr.l90 din 29.03.20l3 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014 cu
modificarile si completarile ulterioare ;
3. Adresei CNAS nr. CB 11994111.12.2013, inregistrata la CAS Arges cu nr.
17128/11.12.2013, privind Bugetul alocat programelor nationale de sanatate pe anul
2013- Credite de angajament,
se suplimenteaza valoarea de contract cu sum a de 250.000,00 lei pentru
Programul national de oncologie ;
se suplimenteaza valoarea de contract cu suma de 8 lei pentru Programul de
boli endocrine (gusa prin tireomegalie datorata carentei de iod),
modificandu-se corespunzator
urmeaza:

Cap.V."Valoarea contractului "Art 6. pet. 2. dupa cum

V. Valoarea contractu lui
Art 6.
2.Pentru anul 2013 valoarea contractului este de 609.808,00 lei din care:
•
•

Pentru Programul national de oncologie suma este de 609.750,00 lei;
Pentru Programul national de boli endocrine suma este de 58,00 lei pentru gusa
prin tireomegalie datorata carentei de iod .

Valoarea contractului pentru anul 2013 in suma de 609.808,00 lei include si valoarea
actelor aditionale (in suma de 206.600,00 lei), incheiate pentru perioada ianuarie-aprilie 2013.
Restul prevederilor contractului nr. H06IPNS/2013-2014 raman nemodificate.
Conditiile acordarii asistentei medicale sunt cele prevazute in actele normative
vigoare pe perioada derularii actelor aditionale.

III

Prezentul act aditional se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte
si face parte integranta din contractul nr. H06IPNS /2013-2014.
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