
ROMANIA.
CONSILIUL JUDEŢEAN S

HOTĂRÂRE
privind instituirea unor tarife practicate la Spitalul Judeţean de Urgenţă

’’Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

i

Consiliul ¡Judeţean Suceava;
Având înj vedere:
- Referatul de aprobare nr. 19.552/19.08.2019 al domnului Gheorghe 

FLUTUR, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava;
- Raportul Direcţiei finanţe -  contabilitate nr. 19.553/19.08.2019;
- Raportul Comisiei pentru studii, * programe, prognoze, buget-finanţe, 

societăţi comerciale, regii autonome şi servicii;
- Adreselb nr. 23.919/30.07.2019 şi 25.798/13.08.2019 a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă ’’Sfâhtul Ioan cel Nou” Suceava;'
- Hotărâfea Consiliului Judeţean Suceava nr. 171/26.11.2018 privind 

aprobarea nivelülui taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Suceava, 
pentru anul 2019;

- Dispoziţiile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 173 alin.(3) lit.c) şi al art. 182 alin.(l) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. - Se aprobă tarifele pentru procedurile care se efectuează în 
compartimentul de radiologie intervenţională şi serviciul medical de recuperare ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava , conform anexei 
nr.l.

Art.2. - S’e aprobă modificarea punctului 80 şi 247 din Anexa nr.l2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.l71/26.11.2018 privind aprobarea 
nivelului taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Suceava, pentru 
anul 2019, conform anexei nr.2.

Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.11.2019.



Art.5. -  Direcţia finanţe - contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Suceava şi Spitalul Judeţean de Urgenţă ’’Sfanţul loan cel Nou” Suceava vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE.

Suceava, 17 octombrie 2019 
Nr. 183

Contrasemnează:

Secretar general aljiidiţului) 

ÎASĂ
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A N EXA U

TARIFELE
pentru procedurile care se efectuează în compartimentul de radiologie 

intervenţională şi serviciul medical de recuperare ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă ’’Sfanţul Ioan cel Nou” Suceava

Nr.
crt.

Denumirea prestaţiei Tarif
-lei-

Compartimentul de radiologie intervenţională
1. Biopsia percutanată a glandei tiroide 400
2. Biopsia percutanată a pleurei 700
3. Biopsia percutanată a plămânului 700
4. Biopsia percutanată a ficatului-CT/Eco 700
5. Biopsia percutanată a colecistului/ductului bilar-CT/Eco 700
6. Biopsia percutanată a pancreasului-CT/Eco 700
7. Biopsia percutanată peritoneal-, mezenteric-, 

omentală-CT/Eco
700

B. Biopsia percutanată a unei tumori 
intraabdommale-CT/Eco

700

9. Biopsia percutanată a vezicii urinare-CT/Eco 700
10. Biopsia percutanată a ţesutului perirenal sau 

perivezical-CT/Eco
700

11. Biopsia percutanată cu ac fin a sânului-CT/Eco 400
12. Biopsia centrală a sânului-CT/Eco 500
13. Puncţie -biopsie osoasă-CT/Eco 800
14. Puncţie-biopsie medulară 400

Serviciul medical de recuperare
1- Bandă acvatică 30 lei/şedinţă
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Nr._________

Modificarea

unor tarife cuprinse în Anexa nr. 12 la Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava
nr. 171/2018

80. Tarif servicii hoteliere însoţitor 55 lei/zi

247. Servirea mesei la cerere, astfel:
- un prânz 8 lei/zi, din care: 

-5 lei masa  
-3 lei regie 
cantină

- o zi întreagă 16 lei/zi, din care: 
-10  lei masa  
-6  lei regie
cantină


