
G U V E R N U L  R O M Â N I E I 
 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea 

efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018, la Institutul de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi  

 

În temeiul art. 108 din Constituţia  României, republicată şi al art. 30 alin. (4) și (5) şi 
al art. 43 alin. (3) – (5) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

             GUVERNUL ROMÂNIEI  adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul 
de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu 
suma de 41.469 mii lei, la Capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între 
unități ale administrației publice”, art. 51.02 „Transferuri de capital”, din care: cu 
suma de 16.609 mii lei, la alin. 51.02.11 ”Transferuri pentru reparaţii capitale la 
spitale” pentru executarea lucrărilor de reparaţii capitale în vederea refacerii 
spaţiilor şi cu suma de 24.860 mii lei, la alin. 51.02.08 „Aparatură medicală şi 
echipamente de comunicaţii în urgenţă” pentru achiziţionarea de echipamente 
medicale, necesare reluării activităţii medicale la Institutul de Boli Cardiovasculare 
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi, afectat de incendiul produs în data de 11 
aprilie 2018. 

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor 
prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 41.469 mii lei Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. 

 

Art. 3. – Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor 
de reparaţii capitale, precum şi achiziţia de echipamente medicale se contractează 
de către Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi, 
unitate sanitară publică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  

 Art. 4. – Unitatea sanitară  răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu 
dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1. 
 

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la 
propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în 
structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii 
pe anul 2018.  
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