
 
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                          

  tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

 

                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 16 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.58                
privind aprobarea contractului incheiat cu Directia de Sanatate Publica Vaslui 

pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente 

medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru 

medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de 

medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant 

 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

     Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea contractului 

incheiat cu Directia de Sanatate Publica Vaslui pentru asigurarea unor cheltuieli de 

natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor 

medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale  sanitare pentru baremul 

de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de 

invatamant; 

      In conformitate cu prevederile OUG nr. 162 din 12.11.2008 privind 

transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii 

catre autoritatile administratiei publice locale, ale O.M.S. nr.1030/2010 si ale 

Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 165 din 17.07.2009 privind 

aprobarea transferului serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara si 

asistenta medicala acordata in unitatile de invatamant, exercitate de Ministerul 

Sanatatii Publice catre Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi, organizat 

ca serviciu public in subordinea Consiliului Local al municipiului Husi; 

     In temeiul art.36 alin.(2) litera ”d” coroborat cu art.36 alin.(6) litera ”a” 

pct.3 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

             H O T A R A S T E: 

 



 Art.1. – Se aproba Contractul incheiat cu Directia de Sanatate Publica a 

judetului Vaslui pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de 

personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a 

cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din 

cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare; 

 

 Art.2. – Se imputerniceste primarul municipiului Husi, inginer Ioan 

Ciupilan, sa semneze, in numele si pentru Consiliul Local al municipiului Husi 

contractul mentionat la art.1; 

 

 Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi si Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi. 

 

                                                                      

 

                                                                             HUSI, 29 martie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

       Aurel Caciula                                           Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 

 
   
                  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                       Anexa  

 

Directia de Sanatate Publica              Consiliul Local al Municipiului 

a judetului Vaslui                                                           Husi 
 

         Nr……….din………..2012                        Nr………din………..2012  

 

 
                                                CONTRACT  

pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente 

medicilor, medicilor  dentist, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru 

medicamente si  materiale  sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de 

medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant 
 

 

         I.Partile : 
 

                 1.Directia de Sanatate Publica a Judetului Vaslui, cu sediul in 

muniocipiul Husi, strada Republicii nr.367, judetul Vaslui, telefon/fax 

0235/312455; 0235/317351, reprezentata prin director executiv  bioing.Vlada 

Mihaela , 

 

    si  

                 2.Autoritatea administratiei publice locale :Consiliul Local al 

Municipiului  Husi, cu sediul in Husi, strada 1 Decembrie nr.9, telefon 

0235/480009 ; fax 0235/480126, reprezentata prin primar  ing.Ciupilan Ioan, codul 

fiscal 3602736 si contul nr.RO42TREZ65821420241XXXXX, deschis la 

Trezoreria Municipiului Husi . 

 

 II.Obiectul contractului  

 

     Art.1. – Obiectul  prezentului contract este asigurarea drepturilor salariale 

ale personalului  care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetelor de medicina 

generala si dentara din  unitatile sanitare de invatamant:medici, medici dentisti, 

asistenti medicali, precum si a  cheltuielilor pentru medicamentele si materialele 

sanitare din baremul de dotare. 

 

 III.Durata contractului  

 



    Art.2. – Prezentul contract este valabil de la  01 februarie 2012  pana la 

data de 31 decembrie 2012. 

 

   Art.3. – Durata prezentului contract se prelungeste in cazul in care pana la 

31 decembrie 2012 nu a fost adoptata legea bugetului pentru anul 2013, precum si 

pentru alte situatii, cu  acordul partilor, prin act aditional. 

          IV. Obligatiile partilor  
 

                Art.4. (1) – Directia de sanatate publica a judetului Vaslui are 

urmatoarele obligatii : 

     1.sa asigure fondurile necesare pentru drepturile salariale si cheltuielile 

pentru medicamente si materiale  sanitare pentru baremul de dotare, in 

conformitate cu  dispozitiile legale in vigoare si corespunzator obiectului 

prezentului contract; 

              2.sa asigure , lunar, sumele necesare pentru  drepturile salariale si 

cheltuielile pentru  medicamente si materiale  sanitare pentru baremul de dotare, pe 

baza cererii si a documentelor justificative inaintate de consiliul local/consiliul 

judetean, dupa caz, in  primele 5 zile lucratoare din luna curenta pentru luna 

precedent, in limita sumei prevazute in contract. 

             3.sa analizeze cererea unitatii sanitare, avand in vedere: 

                           a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior ; 

                           b) disponibilul din cont ramas neutilizat; 

                           c)  valoarea contractului . 

             4.sa organizeze evidenta  contabila a cheltuielilor pe surse de finantare  si 

pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atat in prevederi , cat si in executie ; 

             5.sa monitorizeze respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza 

desfasurarea activitatii specifice  de la nivelul cabinetelor de medicina generala si 

dentara din unitatile de invatamant; 

             6.sa urmareasca incadrarea in sumele contractate; 

             7.sa verifice respectarea destinatiilor fondurilor. 

 

     (2) – Obligatiile Directiei  de Sanatate Publica  a judetului Vaslui 

prevazute la alin.(1) se realizeaza prin structurile organizatorice ale acestora, 

stabilite potrivit legii . 

 

 Art.5. – Consiliul Local Husi are urmatoarele obligatii : 

                1.sa asigure desfasurarea activitatilor specifice  la nivelul fiecarui cabinet 

de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant, in conformitate cu 

prevederile legale in  vigoare; 



               2. sa solicite in primele 5 zile lucratoare din luna curenta pentru luna 

precedenta  sumele necesare  pentru asigurarea drepturilor salariale si a 

cheltuielilor pentru medicamente si materiale  sanitare pentru baremul de dotare 

care fac obiectul prezentului  contract, conform modelului prevazut in anexa nr.1, 

care face parte integranta din  prezentul contract . 

              3.sa asigure organizarea si conducerea evidentelor tehnico-operative, 

precum si a  evidentelor contabile ale cheltuielilor , potrivit paragrafelor si 

subdiviziunilor  clasificatiei  bugetare pentru bugetul aprobat si in executie, in 

conformitate cu prevederile legale; 

               4.sa efectueze , in conditiile legii , achizitia bunurilor pentru baremul de 

dotare; 

               5. sa transmita  Directiei  de Sanatate Publica  a judetului Vaslui 

orice alte date referitoare la activitati specifice  care fac obiectul prezentului 

contract; 

              6.sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita periodic 

Directiei  de Sanatate Publica  a judetului Vaslui informatiile legate de activitatile 

specific care fac obiectul prezentului contract ; 

              7.sa raporteze corect si la timp datele  catre  Directia  de Sanatate Publica  

a judetului Vaslui. 

 

 V.Valoarea contractului 

 

            Art.6. – Valoarea totala a prezentului contract este de 249.000 lei. 

 

            VI.Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale si, dupa caz, a 

cheltuielilor pentru medicamentele si materialele sanitare pentru baremul de 

dotare. 

 

            Art.7. – (1) – Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale si, dupa caz, 

a cheltuielilor de natura serviciilor se realizeaza lunar, in limita sumelor prevazute 

in prezentul contract cu aceasta destinatie. 

  (2) – Consiliul Local al Municipiului Husi  prezinta in  primele 5 zile 

lucratoare din  luna curenta urmatoarele documente: 

          a)cererea intocmita conform anexei nr.1; 

                   b)documente justificative care insotesc cererea, dupa cum urmeaza: 

                       b.1.pentru sumele reprezentand drepturi salariale: copii ale statelor 

de plata aferente personalului pentru care se asigura sume pentru plata drepturilor 

salariale in conditiile  prezentului contract; 



                       b.2.-pentru sumele reprezentand   cheltuieli de natura bunurilor si 

serviciilor: copii ale  facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor  

achizitionate, pentru care se solicita fonduri ; 

                       b.3. decontul pentru luna precedenta  pentru sumele reprezentand  

plata drepturilor  salariale si a contravalorii facturilor pentru medicamente si 

materiale sanitare pentru baremul de dotare, conform modelului prevazut in  anexa 

nr.2, care face parte integranta din prezentul contract. 

 

 

           VII.Raspunderea contractuala 

 

         Art.8. –  Neprezentarea documentelor prevazute la art.7 alin.(2) atrage 

neasigurarea fondurilor necesare. 

 

          Art.9. – (1) – In cazul in care directia de sanatate publica constata 

nerespectarea unei / unor obligatii asumate de catre unitatea sanitara de natura  a 

prejudicia  grav derularea prezentului contract, poate  solicita incetarea acestuia. 

             (2) – Prevederile alin.(1) nu sunt de natura a inlatura obligatiile anterioare 

deja scadente si neonorate ale partilor. 

  

              VIII.Solutionarea litigiilor 

   

             Art.10 – Litigiile aparute pe perioada derularii  prezentului contract se 

solutioneaza de parti pe  cale amiabila.In situatia  in care partile nu ajung la o 

intelegere , acestea se pot adresa instantelor judecatoresti competente. 

         

              IX. Clauze speciale 

 

                 Art.11.- Obligatoriu se incheie acte aditionale in situatia prevazuta la 

art.3 , precum si in cazul  modificarii conditiilor initiale care au stat la baza 

incheierii prezentului contract. 

 

        Art.12. – Daca o clauza a prezentului contract este declarata nula, 

celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de aceasta nulitate.Partile provin 

ca orice clauza declarata nula sa fie  inlocuita printr-o alta clauza care sa 

corespunda obiectului prezentului contract, in  conformitate cu prevederile 

legale.Daca pe durata derularii prezentului contract expira termenul de valabilitate 

a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de 

nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pentru toata durata de 

valabilitate a prezentului contract. 



 

     X. Forta majora. 
 

              Art.13. – Orice imprejurare de fapt independenta  de vointa partilor, 

intervenita dupa data semnarii prezentului contract si care impiedica executarea 

acestuia, este considerate forma majora si exonereaza de raspundere partea care o 

invoca. Sunt considerate forta majora , in sensul acestei clause, imprejurari 

ca:razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo. 

 

            Art.14. – Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in 

termen de 5 zile de la  data aparitiei respectivului caz de forma majora si, de 

asemenea, de la incetarea acestui caz. 

            Art.15. – Daca nu se procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai 

sus a inceperii si  incetarii cazului de forma majora, partea care il invoca suporta 

toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea la termen. 

 Art.16. – In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii 

prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 

poate cere rezolutiunea acestuia.  

  

             XI.Dispozitii finale  

 

                Art.17 .–Orice modificare poate fi facuta numai cu acordul scris al 

ambelor parti, prin act aditional. 

 

               Art.18.- In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care 

intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor 

modifica si se vor completa  in mod corespunzator, prin act aditional semnat de 

ambele parti . 

  

             Art.19 – Rezilierea prezentului contract inainte de expirarea valabilitatii 

acestuia poate fi facuta numai cu acordul partilor. 
 

          Prezentul contract s-a incheiat astazi  …………, in doua exemplare, cate un 

exemplar pentru fiecare parte, si se completeaza conform normelor legale in 

vigoare. 
 

Directia de Sanatate Publica a  

          Judetului Vaslui,                                            Consiliul Local al Municipiului Husi ,  
 

                  Director executiv,                                                              Primar, 

                Bioing.Vlada Mihaela                                                       ing.Ioan Ciupilan 

 



 

           Director executiv adjunct economic,                    Serviciul Public Local de Asistenta                 

                          ec.Popovici Victor                                                             Sociala Husi, 

                                                                                                           ing.Teodora Calinescu  
 

                              Avizat,                                                                         Contabil, 

                     Compartiment juridic                                                           Bejan Maria 

                           jr.Pais Ofelia 
 

 

             Presedinte de sedinta,            Secretarul Municipiului Husi, 

                           Aurel Caciula                                     jr.Monica Dumitrascu 

 


