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H O T Ă R Â R E 

privind punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aflate în  

domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Spitalului Judeţean  

de urgenţă Slobozia în vederea implementării proiectului „Neutralizarea 

deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească” 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 1588 din 20.02.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 Examinând: 

 - Adresa nr.1389 din 04.02.2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 

înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr.1122 din 07.02.2014; 

 - Raportul   nr. 1619 din 21.02.2014  al Direcţiei  Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr. 1675 din 24.02.2014 al Comisiei de muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

 - Raportul nr. 1643 din 24.02.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 

- prevederile art.91 alin. (1), lit.c) şi lit. d) coroborat cu  alin. (5), lit. a), pct. 3 şi pct. 

9 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun nr. 1415/3399/2008 al Ministerului Mediului şi 

Dezvoltării Durabile şi al  Ministerului Economiei şi Finanţelor, privind aprobarea listei 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional 

sectorial "Mediu" 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă punerea la dispoziţie a două variante de amplasament de teren 

în suprafaţă de 80 mp, situat în str. Decebal nr. 1, identificat în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în vederea implementării 
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proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea 

spitalicească”, care va fi cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial, Mediu 2007 - 

2013.  

 

Art. 2 Amplasamentul investiţiei într-una din cele două locaţii propuse va fi 

stabilit de Ministerul Sănătăţii, în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile.  

 

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 

 

Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate şi Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

                 

              PREŞEDINTE,                                        

                                                                                      Contrasemnează, 

     Vasile Silvian CIUPERCĂ                                  Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                  Adrian Robert IONESCU        
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