
ORDIN nr. 1349 din 3 august 2007 privind aprobarea machetei bugetului de venituri şi
cheltuieli pe secţii în cadrul spitalului public
Având în vedere prevederile art. 191 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea
Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 8.223/2007,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1
(1) Se aprobă macheta bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii în cadrul spitalului public, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, macheta bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii în cadrul
spitalului public se aprobă, prin ordin sau decizie, de conducătorul acestora, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.
Art. 2
Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare publice vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii publice,
Ervin Zoltan Szekely,

secretar de stat

ANEXĂ:
Instituţia Sanitară Publică
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SECŢIEI .............. pentru anul ..........
- lei -
Nr.
crt. Capitol Subcapitol Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi

anuale Trim. I Trim.
II

Trim.
III

Trim.
IV

A B C D E 1 2 3 4 5
1    TOTAL VENITURI      
2 33.1   Venituri din prestări servicii şi alte

activităţi
     

3 37.10   Donaţii, sponsorizări      
4    Diverse venituri      
5    Subvenţii      
6 42.10   a) de la bugetul de stat      
7 43.10   b) de la alte administraţii      
8    - Sume alocate din bugetul constituit

din contribuţiile pentru producerea,
importul şi publicitatea pentru
produse din tutun şi alcool

     

9    - Subvenţii de la bugetele locale
pentru spitale

     

10    TOTAL CHELTUIELI (01+70)      
11    01. CHELTUIELI CURENTE (10+20)      
12 10   TITLUL I - CHELTUIELI DE

PERSONAL
     

13  01  Cheltuieli salariale în bani      
14  02  Cheltuieli salariale în natură      
15  03  Contribuţii      
16 20   TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII      
17  03  Hrană      
18  04  Medicamente şi materiale sanitare      
19   01 Medicamente      
20   02 Materiale sanitare      
21   03 Reactivi      
22   04 Dezinfectanţi      
23    Alte bunuri şi servicii      
24 70   CHELTUIELI DE CAPITAL      

notă: La "diverse venituri" se includ veniturile de la capitolele 30.1 "Venituri din proprietate", respectiv 39.1 "Venituri
din valorificarea unor bunuri" din Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului.

Manager,
............................

Şef secţie,
................................

Şeful compartimentului financiar-contabil,
..........................  
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