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-PRESEDINTE- Nr. 833 din 02.02.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotlrire privind modificarea Hot5rfirii Consiliului Jude{ean Ialomi{a

nr. 70 din 16.11.2012 privind inifierea qi implementarea proiectului ,,Achizi{ionare
echipamente specifice pentru imbun[ti{irea capacitn{ii qi calit5{ii sistemului de

interven{ie in situa{ii de urgen{I qi pentru acordarea asisten{ei medicale de urgen{i 9i
a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia - etapa all-a", prin Asocia{ia

de Dezvoltare Intercomunitarl ,,Situa{ii de Urgen{i Sud Muntenia"

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii qi aprobdrii Consiliului Judelean lalomifa se propune

modificarea Hotirdrii Consiliului Judefean lalomila nr. 70 din 16.11.2012 privind ini{ierea 9i
implementarea proiectului ,,Achizi[ionare echipamente specifice pentru imbundt[lirea capacitdlii qi

.uiitalii sistemului de intervenlie in situalii de urgen{6 gi pentru acordarea asistenlei medicale de

urgen!6 qi a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia - etapa a ll-a", prin Asocia{ia de

Dezvoltare Intercomunitar6,.Situalii de Urgenld Sud Muntenia".
Prin HotdrAri le Consil iului Judefean lalomila nr.44 din 15.07.2009 qi nr. 70 din 16.11.2012,

judelul lalomila s-a asociat cu Judelele Argeq, Cdldragi, Ddmbovila, Giurgiu, Prahova 9i Teleorman in

vederea constituirii Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Situalii de Urgenld Sud

Muntenia"pentru realizarea proiectului ,,Achizilionare echipamente specifice pentru imbundtS{irea

capacitdlii qi calitalii sistemului de intervenlie in situalii de urgenJd qi pentru acordarea asisten{ei

medicale de urgenJi gi a primului ajutor calificat". Prin acest ultim act administrativ adoptat de cdtre

organul deliberativ judelean, a fost desemnat in organele de conducere ale Asocia{iei de Dezvoltare

Intercomunitard,,Situafi i  {e Urgen{a Sud Muntenia" domnul vicepregedinte $tefan Mugoiu'
Conform Statrfl-uh;qsociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,situafii de Urgen!a Sud

Muntenia", organele de conducere ale asociafiei sunt Adunarea Generald a Asocia{iei qi Consil iul de

Administralie. Adunarea General[ a Asocialiei este organul suprem de dezbatere, decizie 9i conducere

a Asocia{iei. Sunt membri de drept ai Adundrii Generale unitalile administrativ-teritoriale semnatare

ale actului constitutiv, prin pregedintele autoritdlilor deliberative constituite la nivel de jude!, sau

reprezentanfii delegali ai acestora. Consiliul de Administralie al asociafiei este organul executiv de

conducere al acesteia gi este compus din reprezentanli ai unitdlilor administrativ-teritoriale
componente, desemnali de consiliul jude{ean.

Modificarea constd in desemnarea unui alt reprezentant in cadrul Consiliului de Administrafie al

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Situafii de Urgenld Sud Muntenia" dat fiind faptul ca

actualul reprezentant al Consiliului Judefean lalomila, domnul vicepreqedinte $tefan Mugoiu, are un

program de activitate incdrcat, care nu ii permite prezenla intotdeauna la qedinlele Consiliului de

Administratie al AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitar6,,situalii de Urgenld Sud Muntenia".
Considerdnd cd sunt indeplinite condiliile de legalitate gi oportunitate, propuri Consiliului

Jude{ean Ialomila adoptarea hotdrdrii in forma gi confinutulprezentate in proiect.

PRESEDINTE

Vasile


