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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia şi  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia în vederea asigurării în comun a lucrărilor de 

reabilitare şi dotarea Laboratorului de bacteriologie Slobozia cu echipamente de 

diagnostic precoce al tuberculozei şi al cazurilor de tuberculoză cu rezistenţă multiplă 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 9032 din 20.11.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 9528 din 26.11.2014 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 10068 din 09.12.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 

şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 10033 din 09.12.2014 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr. 10043 din 09.12.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

 - hotărârea nr. 178 din 30.10.2014 a Consiliului Local Slobozia;  

 - adresa nr. 11489/20.11.2014 a  Spitalului Județean de Urgență Slobozia înregistrată la 

Consiliul Județean Ialomița sub nr. 8674/28.10.2014, cu modificările înregistrate sub                                    

nr. 9345/20.11.2014; 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin.(1) pct.7 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu  modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 19 lit.b) și art.20 din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;  

- prevederile art.91 alin.(1) lit.d-e),   alin.5 lit.a) pct.3 și alin.(6) lit.a)  din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.1164 și urm. din Cartea a V-a a Codului Civil al României, 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 



Cod FP -07-06, vers.1 
 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1(1) Se aprobă asocierea judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia și Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia în vederea asigurării în comun a lucrărilor de reabilitare şi 

dotarea Laboratorului de bacteriologie Slobozia cu echipamente de diagnostic precoce al 

tuberculozei și al cazurilor de tuberculoză cu rezistență multiplă. stabilite prin contractul de 

asociere. 

(2) Contribuția județului Ialomița, potrivit alineatului 1, este de 58.727.60 lei, valoare 

fără TVA.  

 

Art.2 Se aprobă Contractul-cadru de asociere al județului Ialomița cu municipiul 

Slobozia și Spitalul Județean de Urgență Slobozia, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă prezenta hotărâre. 

 

Art.3 Fondurile necesare finanțării sunt prevăzute în bugetul general al judeţului 

Ialomiţa, pe anul 2014. 

  

Art.4 Se împuterniceşte domnul Vasile Silvian Ciupercă - Preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa să semneze contractul de asociere al județului Ialomița cu instituțiile 

publice prevăzute la art. 1, cu încadrarea în fondurile alocate prin buget şi prezenta hotărâre. 

 

 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

  

 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, și, spre știință, municipiului Slobozia și 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE 

    

          Vasile Silvian CIUPERCĂ                    Contrasemnează 

              Secretarul Judeţului Ialomiţa, 

                       Adrian Robert IONESCU 
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