
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Spitalului "George Emil Palade", unitate sanitară cu paturi în subordinea
Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 172 alin. (2) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Spitalul "George Emil Palade", instituţie cu personalitate juridică, ca spital
public, unitate sanitară cu paturi, cu sediul social în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.
38, judeţul Mureş, în subordinea Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil
Palade" din Târgu Mureş, denumită în continuare universitatea. Conducătorul Spitalului "George Emil
Palade" va avea calitatea de ordonator terţiar de credite.
(2) Spitalul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Spitalul "George Emil Palade" are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de
specialitate, activităţi de învăţământ medical şi implementarea programelor naţionale de sănătate.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii
Spitalului "George Emil Palade" se aprobă de către senatul universităţii, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
(2) Personalul de specialitate medico - sanitar şi auxiliar sanitar, personalul tehnic, economic,
administrativ şi de întreţinere, necesar funcţionării acestei unităţi sanitare, va fi încadrat cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, cu aprobarea senatului universităţii.
(3) Organizarea şi funcţionarea spitalului se vor încadra în strategia naţională de sănătate şi planul
naţional de paturi.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului "George Emil Palade" se aprobă de către
senatul universităţii.

Art. 4. - (1) Patrimoniul iniţial al spitalului se constituie din disponibilităţi băneşti în sumă de 300.000 lei
provenite din fondurile proprii ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George
Emil Palade" din Târgu Mureş.
(2) Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş
pune la dispoziţie infrastructura şi spaţiile necesare desfăşurării activităţilor spitalului, astfel că
patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiar - contabile întocmite conform prevederilor legale în
vigoare se predă pe bază de contract de comodat prin protocol de predare - preluare, încheiat între părţile
interesate.
(3) Spitalul poate administra, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a
statului, precum şi alte bunuri proprii dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică a statului,
administrate de spital, precum şi bunurile proprietate privată dobândite în condiţiile legii sau realizate din
venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul spitalului.
(4) În exercitarea drepturilor sale, spitalul posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după
caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.
(5) Patrimoniul spitalului poate fi majorat sau diminuat conform prevederilor legale.
(6) Spitalul "George Emil Palade" din subordinea universităţii va funcţiona, după finalizarea lucrărilor de
investiţii, recepţionarea acestora şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare, în imobilul situat în comuna
Livezeni, FN, judeţul Mureş, conform CF nr. 50278, imobil pus la dispoziţie de către universitate pe bază
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de contract de comodat prin protocol de predare - preluare, încheiat între părţile interesate.

Art. 5. - (1) Finanţarea Spitalului "George Emil Palade" se asigură integral din venituri proprii potrivit
legii şi funcţionează pe baza principiului autonomiei financiare.
(2) Veniturile proprii ale spitalului sunt realizate din:

a) sumele încasate pentru prestarea serviciilor medicale;
b) alte prestaţii efectuate pe bază de contract;
c) alte surse, conform legii.

(3) Spitalul poate obţine finanţări prin convenţii şi contracte încheiate între spital şi universitate, respectiv
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Spitalul poate obţine finanţări suplimentare şi din finanţări externe, din participarea la parteneriate sau
asocieri naţionale ori internaţionale în domeniul ştiinţific ori de cercetare în domeniul de activitate şi
poate fi cofinanţator la proiecte sau programe europene sau internaţionale, inclusiv pentru obţinerea unor
finanţări, ori la parteneriatele şi asocierile încheiate.
(5) Spitalul îşi va organiza activitatea financiară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu,
aprobat de conducerea unităţii, şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.
(6) Spitalul va elabora bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe baza evaluării veniturilor proprii din
anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi
compartimentelor din structura spitalului.
(7) Spitalul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu
acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.

PRIM - MINISTRU
NICOLAE - IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei,

Sorin - Mihai Cîmpeanu
Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila

Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

Bucureşti, 30 martie 2022.
Nr. 448.
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