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Guvernul României 

Hotărârea nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se  alocă prin transfer 

spitalelor publice din re ţeaua autorit ăţilor administra ţiei publice locale, în baza 

contractelor încheiate între structurile de special itate şi autorit ăţile administra ţiei 

publice locale în subordinea c ărora func ţioneaz ă respectivele unit ăţi, şi a listei 

spitalelor publice beneficiare ale acestor sume 

Text actualizat. 

Act de bază: 
Hotărârea nr. 300/2014 
 
Acte modificatoare: 
Hotărârea nr.717/2014 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi alart. 190  din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. 

Se aprobă sumele care se alocă prin transfer, din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului 

Sănătăţii, spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza 

contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în 

subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi lista spitalelor publice beneficiare ale 

acestor sume, prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 2. 

Criteriile de alocare a sumelor prevăzute la art. 1 pentru dotarea cu aparatură medicală, pentru 

reparaţii capitale la spitale şi pentru finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi 

extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor 

sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

Art. 3. 

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

 PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 

 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătăţii, 

Nicolae Bănicioiu 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice, 

Nicolae-Liviu Dragnea 

Ministrul finanţelor publice, 
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Ioana-Maria Petrescu 

Ministrul delegat pentru buget, 

Liviu Voinea 

Bucureşti, 16 aprilie 2014 

 

 

Anexa Nr. 1 

SUMELE care se alocă prin transfer, din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Sănătăţii, 

spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor 

încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea 

cărora funcţionează respectivele unităţi, şi lista spitalelor publice beneficiare ale acestor sume 

 

 
        

 
Capitol/titlu/articol/alineat 

Suma 
alocată prin 
transfer (mii 

lei) 

Transferată prin 
Transferată 

către 
Spitalul public 

beneficiar 

Denumirea 
aparatului 
medical 

Bucăţi

 
Cap. 66.10 "Sănătate" 6.840      

 

Titlul 51 "Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice" 

6.840      

 
Art. 51.02 "Transferuri de capital" 6.840      

 

Alin. 51.02.25 "Transferuri din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în 
urgenţă în sănătate" 

6.840      

 
din care:       

 

 3.240 Direcţia de 
Sănătate Publică a 
Judeţului Argeş 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Piteşti 

Angiograf 1 

 

 3.600 Direcţia de 
Sănătate Publică a 
Judeţului Tulcea 

Consiliul 
Judeţean 
Tulcea 

Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Tulcea 

Angiograf 1 
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II. PENTRU OBIECTIVE DE MODERNIZARE, TRANSFORMARE ŞI EXTINDERE A 

CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, PRECUM ŞI EXPERTIZAREA, PROIECTAREA ŞI 

CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR 

 
       

 
Capitol/titlu/articol/alineat 

Suma alocată 
prin transfer 

(mii lei) 

Transferată 
prin 

Transferată 
către 

Spitalul public 
beneficiar 

Denumirea obiectivului 

 
Cap. 66.01 "Sănătate" 10.000     

 

Titlul 51 "Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice" 

10.000     

 
Art. 51.02 "Transferuri de 
capital" 

10.000     

 

Alin. 51.02.24 "Transferuri 
de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea altor investiţii în 
sănătate" 

10.000     

 
din care:      

 

 5.000 Direcţia de 
Sănătate 
Publică a 
Judeţului 
Timiş 

Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Timişoara 

Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru 
Copii "Louis 
Ţurcanu" 
Timişoara 

Extindere corp B, secţiile 
chirurgie, prematuri şi 
laborator 
pneumoftiziologie şi 
reabilitare clădire existentă 
la Spitalul Louis Ţurcanu 
din Timişoara, în 
perimetrul str. I. Nemoianu 
- str. Dr. Liviu Gabor 
(fostă 7 Aprilie) colţ cu str. 
Brăila 

 

 5.000 Direcţia de 
Sănătate 
Publică a 
Judeţului 
Bistriţa- 
Năsăud 

Consiliul 
Judeţean 
Bistriţa- 
Năsăud 

Spitalul Judeţean 
de Urgenţă 
Bistriţa-Năsăud 

Extindere prin 
supraetajarea pavilionului 
P + 2 şi transformare în P 
+ 4 în vederea construirii 
unui bloc operator 
centralizat şi a unor spaţii 
medicale 
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ANEXA Nr. 2 

CRITERIILE DE ALOCARE  

prin transfer a sumelor din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Sănătăţii pentru dotarea cu 

aparatură medicală, pentru reparaţii capitale la spitale şi pentru finanţarea obiectivelor de 

modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, 

proiectarea şi consolidarea clădirilor 

1. Categoria spitalului în funcţie de criteriul teritorial şi de asigurarea cu servicii medicale a 

populaţiei: 

a) spital local (comunal sau orăşenesc); 

b) spital municipal; 

c) spital judeţean; 

d) spital zonal; 

e) spital regional. 

2. Încadrarea solicitării în strategia Ministerului Sănătăţii privind dezvoltarea infrastructurii şi 

dotarea spitalelor publice 

3. Indicatorii medicali specifici pe care se fundamentează solicitarea (număr decese, număr 

bolnavi ieşiţi din spital, cazuri noi înregistrate la medicii de familie, cu raportarea sau nu la 100.000 

de locuitori etc.) 

4. Existenţa în cadrul spitalului public a personalului medical de specialitate în utilizarea intensivă a 

aparaturii medicale 

5. Existenţa în cadrul spitalului public a spaţiilor necesare punerii în funcţiune a aparaturii medicale 

6. Spitalul public dispune de fondurile necesare amenajării spaţiilor în care aparatura medicală va 

fi instalată şi pusă în funcţiune; în cazul în care în termen de 180 de zile de la data livrării aparaturii 

medicale aceasta nu este pusă în funcţiune, spitalul public restituie Ministerului Sănătăţii aparatura 

medicală, acesta urmând să o transfere altor spitale publice solicitante. 

7. Existenţa unui studiu de fezabilitate şi/sau a unei documentaţii de avizare a lucrărilor de 

intervenţii care să justifice argumentat solicitarea 

8. Cuantumul contribuţiei de finanţare din partea autorităţii administraţiei publice locale 

9. Avizul consiliului local sau al consiliului judeţean, după caz 

 


