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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea asocierii jadelului Ialomila cu municipiul Slobozia gi
Spitalul Judelean de Urgenld Slobozia tn vedereo asigurdrii in comun a dotdrii Laboratorului

de bacteriologie Slobozia cu echipamente de diagnostic precoce aI tuberculozei Ei al cazurilor de
tuberculozd c u rezistenld multipld

Proiectul de hotdrdre propune dezbaterii Consiliului Jude{ean lalomila aprobarea asocierii
judelului Ialomila cu municipiul Slobozta ;i Spitalul Judelean de Urgenld Slobozia in vederea
asigurdrii tn comun a dotdrii Laboratorului de baeteriologie Slobozia cu echipamente de
diagnostic precoce al tuberculozei ;i al cazurilor de tuberculozd cu rezistenld multipld.

In cursul anului 2010, prin Hotdrdrea de Guvern nr. 529, manegementul Spitalului
Judelean de Urgenld Slobozia a fust transferat cdtre Consiliul Judelean lalomi{a. Este momentul
din care responsabilitatea pentru desJd;urarea in condiSii optime a actului medical revine, in aria
de competenld teritoriald, reprezentanlilor legali ai autoritd{ilor judelene, dar ;i locale, raport la
aria de deservire a acestei unitd{i sanitare cu paturi.

La nivel nalional este in implementare "Programul Nayional al Tuberculozet din
Romdnia", cu rol tn depistarea ;i tratamentul tuberculozei. Potrivit schemei proprii de finanlare,
Ministerul Sdndtdlii, tn calitate de coordonator al Programului, asigurdfondurile necesare pentru
materialele consumabile doar pentru acele unitdli sanitare cu paturi la care autoritdlile publice
Iocale care au preluat managementul spitalicesc suslin cu fonduri achizi{ia echipamentelor
spe cific e impl ement drii Pro gr amului Nalional al Tub erculoze i.

In acest context, la nivelul judelului lalomila se doreSte introducerea unor metode de
diagnostic precoce al tuberculozei ;i al cazurilor de tuberculozd cu rezistenld multipld, metode
prin care timpul de diagnostic va fi redus de la minim 2-3 luni la circa maximum 3 sdptdmdni, tn

func{ie de metodele utilizate.
Pentru realizare acestui obiectiv se impune, conform estimdrtlor coordonatarilor

Programului la nivel judelean, asigurarea uneifinan{dri totale de 106.227,60 lei, din care suma de
47.500 lei reprezintd cofinanlarea din partea municipiului Slobozia, astfel cum a fost aprobatd
prin hotdrdrea Consiliului Local nr. I7B din 30.10.2014.

Avdnd in vedere cd obiectivul final al programulut, acela de reducere a cazurilor de
tuberculozd, vizeazd cetdlenii judelului lalomi{a, dar, tn principal, cu o adresabilitate mai mare a
celor din municipiul Slobozia, asigurarea fondurilor necesare implementdrii programului se va
realiza atdt din bugetul judelului lalomila, cdt Si din cel al municipiului Slobozia. Din cadrul
asocierii va face parte Si Spitalul Judelean de Urgensd Slobozia, institulia prin intermediul cdreia
se vor utilizafondurile alocate cu destinaliile demoltate mai sus.



Potrivit competenlelor ce ti revin, Consiliul Judelean Ialomila poate caopera sau se poate
asocia cu persoane juridice romdne tn vederea finanldrii ;i realizdrii tn comun a unor acliuni,
lucrdri, servicii sau proiecte de interes public judelean (art. 91 alin. 6 lit. a din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare).
Reglementdrile cu caracter special din Legea nr. 95/2006 privind reforma tn domeniul sdndtdyii
stabilesc, pe de o parte, cd spitalul este unitatea sanitard cu paturi, de utilitate publicd, cu
personalitate juridicd, ce furnizeazd servicii medicale (art. 165 alin.I), iar, pe de altd parte,
bugetele locale participd la finanlarea unor cheltuieli de administrare gi funclionare, respectiv
bunuri qi servicii ale unitdlilor sanitare cu paturi transferate (art. 190^6 ).

Prin proiectul de hotdrdre se propune ;i aprobarea unui contract cadru de asoctere,
modalitdgile de alocarea a resurselor bugetare de sprijin pe activitdli qi tmputernicirea
pr e S e dint e I ui C ons il iul ui Jude I e an I al o m il a p e ntr u s e mnar e a c ontr a ctului.

Avdnd in vedere cd proiectul de hotdrdre tndepltneqte condiliile de oportunitate, necesitate
qi legalitate, propunem Consiliului Judelean lalomila adoptarea lui in forma gi conlinutul
prezentate.
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