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1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu  
modificările şi completările ulterioare - Titlul VII Spitalele; 

 
2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare; 
 

4. Ordinul ministrului finantelor nr. 414/2006 pentru aprobarea  
reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar; 
 

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea  
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  
 

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de  
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica 
din OUG. Nr. 34/2006; 
 

7. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern şi  
controlul financiar – preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

8.  Ordinul ministrului finantelor nr. 522/2003, pentru aprobarea  
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv, cu modificarile ulterioare; 
 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificarile ulterioare; 
 

10. Hotararea  nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015; 

 
11. Ordinul ministrului sănătăţii si al presedintelui Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015; 



12. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu 
modificarile ulterioare; 

 
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile ulterioare; 

 
14. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public, cu modificarile ulterioare; 
  
 15. Ordinul ministrului sanatatii nr. 921/2006, pentru stabilirea atributiilor 
comitetului director din cadrul spitalului public; 
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