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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrhre privind modiJicarea hotdrfrrii Consiliului Judelean Ialomila
nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenlei medicale din cadrul

Spitalului Judelean de Urgenld Slobozia

Prin proiectul de hotirdre supus dezbaterii se propune plenului modificarea
hot5rdrii Consiliului Judefean Ialomila nr. 40106.07.2010 privind transferul
managementului asisten{ei medicale din cadrul Spitalului Judefean de Urgen{i Slobozia.

Urmare mdsurilor de descentralizare a sistemului de sdndtate, ini{iate prin
Ordonan{a de Urgen{5 a Guvernului nr. 16212008, respectiv Hotdrdrea Guvernului
nr.52912010, Consiliul Judefean Ialomila a adoptat hotdrdrea nr.40106.07.2010 privind
transferul managementului asisten{ei medicale din cadrul Spitalului Jude{ean de Urgen!5
Slobozia. Prin acest act administrativ de autoritate a fost stabilit4 de asemenea,
qi componenfa Consiliului de administra{ie al unitdlii sanitare cu paturi, inclusiv
membrii supleanfi.

in conformitate cu prevederile art. 186 alin.(z) \rt. b) din Legea r:r.. 95/2006
privind reforma in domeniul sdndtS{ii, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, din
structura Consiliului de administra{ie fac parte, in mod obligatoriu, qi doi reprezentan[i
ai Consiliului Judefean lalomila, numili prin hotirdre a autoritdlii deliberative.

Odatd cu numirea, in condiliile legii, a unui manager interimar al Spitalului
Judelean de Urgen!5 Slobozia, au apbrut gi unele modificbri tn structura componenlei
Consiliului de administrafie, situalie in care, prin proiectul de hotdrdre se propune
numirea a doi membri titulari, respectiv a doi membri supleafi, cu statut de reprezentanf,
ai Consiliului Judetean Ialomita.

in respectarea dispoziliilor art. 45 alin.(5) teza a II-a din Legea administraliei
publice locale nr.215/200t, republicatS, cu modificdrile qi completirile ulterioare,
prezentul proiect de hotirdre, avdnd caracter individual cu privire la persoane, nu poate
fi adoptat decdt prin vot secret.

Avdnd in vedere cd sunt indeplinite condiliile de legalitate gi de oportunitate,
propun Consiliului Judefean Ialomi{a adoptarea hotirdrii in forma qi conlinutul
prezentate in proiect.
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