
 HOTĂRÂRE 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare  

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1  (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii  pe anul 2013 din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu 

suma de  721 mii lei, reprezentând credite bugetare, la capitolul 66.01 „Sanatate”, repartizată astfel: 

a) titlul I „Cheltuieli de personal” - 255 mii lei; 

b) titlul II „ Bunuri şi servicii ” -    466 mii lei. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt destinate finanţării primei faze a programului de 

cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România. 

(3) Suma de 255 mii lei prevăzută la alin. 1 lit. a) este destinată cheltuielilor de diurnă pentru  

personalul medical specializat român care participă la programul de formare profesională în Italia. 

Art. 2  (1)  În scopul realizării primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea 

capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România,  se aprobă invitarea în ţară a 

unui număr de 10 de specialişti străini, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele 

privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-

ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare. 

 (2) Pentru buna desfăşurare a activităţii prevăzute la alin. (1), partea română asigură 

cheltuielile legate de transportul internaţional, transportul intern, cazare şi masă în limita sumei de 

150 mii lei. 

Art.2 Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice 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 2013. 
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