
     

 

 

 

Atributii Compartiment Buget-finante 

1.solicita Ministerului Sanatatii,la termenele stabilite,deschideri de credite 
bugetare pentru luna urmatoare,pe titluri de cheltuieli; 
2.intocmeste lunar,pe baza datelor operative,executia bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru activitatea proprie,pe care o inainteaza Ministerului Sanatatii; 
3.intocmeste lunar situatia monitorizarii cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie  si 
centralizeaza,verifica si raporteaza monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unitatile sanitare 
din subordine Ministerului Sanatatii; 
4. asigura contractarea si decontarea sumelor reprezentand drepturi salariale 
si cheltuieli materiale in conformitate cu prevederile legale pentru cabinetele din structura 
unitatilor sanitare transferate la autoritatile administratiei publice locale; 
5.asigura efectuarea finantarii lunare a sumelor transferate autoritatilor administartiei publice 
locale pentru asistenta medicala comunitara;asigura contractarea cu autoritatile administratiei 
publice locale si decontarea sumelor reprezentand drepturi salariale ale medicilor,medicilor 
dentisti,asistentilor medicali din cabintetele medicale din unitatile de invatamant; 
6.asigura finantarea lunara a unitatilor medico-sociale in conformitate cu prevederile legale; 
7.asigura contractarea si/sau decontarea  altor sume alocate din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform prevederior legale in vigoare; 
8. analizeaza cererea de finantare a unităţilor sanitare si autoritatilor administratiei publice locale, 
având în vedere gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior,disponibilul din cont 
rămas neutilizat,valoarea contractului,să monitorizeze respectarea dispoziţiilor legale care 
reglementează desfăşurarea activităţii specifice de la nivelul fiecărei structure,să urmărească 
încadrarea în sumele contractate,să verifice respectarea destinaţiilor fondurilor; 
9.stabileste necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrari de investitii,consolidari de cladiri 
si reparatii capitale pentru unitatile sanitare precum si pentru directia de sanatate publica; 
10.efectueaza repartizarea creditelor bugetare aprobate si transmite unitatilor beneficiare de 
investitii lista obiectivelor nominalizate in anexa la legea anuala a bugetului de stat,asigura,in 
limita alocatiilor bugetare finantarea lucrarilor de investitii conform actelor normative in vigoare,pe 
baza deschiderii de credite lunare; 
11.urmareste modul de executare si raporteaza lunar Ministerului Sanatatii situatia privind 
monitorizarea investitiilor. 
12..participa la organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul directiei de sanatate 
publica; 
13.participa la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale ale directiei,verifica analizeaza 
si centralizeaza situatiile financiare ale unitatilor din subordine,portivit normelor legale,raspunzand 
de realitatea si exactitatea datelor;poate sa prezinta,trimestrial si anual,Ministerului Sanatatii 
situatiile financiare,verifica si avizeaza,in prealabil,platile din conturi la trezorerii si banci,dupa caz; 
14.inlocuieste prin preluarea sarcinilor de serviciu a personalului din cadrul compartimentului 
contabilitate in perioada concediului de odihna sau cand acesta lipseste din unitate cu aprobarea 
conducerii institutiei ; 
15.efectueaza orice activitati potrivit pregatirii profesionale si nevoilor  institutiei , in baza 
dispozitiilor date de conducerea institutiei. 


