
ACT ADITIONAL NR. 10 

Incheiat astazi 13.06.2016 la contractu I nr. H06/SALl2015 intre partil 
Casa de Asigurari de Sanatate Arges, reprezentata prin Presedinte 

Musat Carmen , pe de 0 parte 
si 

contractante : 
Director General, , dr. 

Spitalul municipal Campulung, reprezentat prin manager Sianescu on Grigore, pe de alta 
parte. 

Avand in vedere: 
- prevederile art.6 (5) din anexa nr. 49 la Ordinul ministrului sanata\ii i al pre~edintelui Casei 

Na\ionale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea NOrmelor metodologice de 
aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea !pachetelor de servicii ~i 
a Contractului-cadru care reglementeaza condi\iile acordarii asisten\ei medicale in cadrul sistemului 
de asigurari socia Ie de sanatate pentru anii 2014 - 2015, cu modificarile si c~mpletarile ulterioare; 

-adresa CNAS nr. P 2501 1 31 .03.2016, inregistrata la sediul CfliS Arges cu nr. 3831 1 
31 .03.2016, privind repartizarea bugetului FNUASS pentru semestrull 2016, 

prin prezentul act aditional se diminueaza valoarea de contract a IU ~ii mai 2016 cu suma de 
39.616,00 lei, conform documentelor justificative depuse de furnizor si se completeaza cap, V art. 6 
cu alineatul (13), corespunzator valorii de contract pentru luna iunie 2016. 

Astfel , se modifica la cap. V art.6, dupa cum urmeaza: 

V. Modalitati de plata 

Art . 6. 
(12) Valoarea contractata pentru realizarea obiectului contractu lui p ntru luna mai 2016 este 

de 292.498,00 lei ; factorul de corectie pentru luna mai 2016 este 13,7; %; valoarea realizata a 
serviciilor medicale pentru luna aprilie 2016 este de 2.129.382,58 lei. 

(13) Valoarea contractata pentru realizarea obiectului contractu lui pentru luna iunie 2016 
este de 332.114,00 lei ; factorul de corectie pentru luna iunie 2016 este 16,05%; valoarea realizata a 
serviciilor medicale pentru luna mai 2016 este de 2.068.717,84 lei , 

Prezentul act aditional face parte integranta din contractu I nr.H06/SAU2015 si s-a incheiat in 
doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. I 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE 

Director executi v a",,=~_ 

Direc\iei con om ice, 
Ec. Cristi iocan ~ 

Director executiv al ~j 
Direc\iei Rela\ii Contractual 

Ec. lonul Gheorghe 

" \'iz<;l~ _ 
JuridiC~ G;or,liencios 

• ,#, ' .. ! . 

... , " .. : 
(., '" ",(~_' _, __ .. -"77 

., 


