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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu unităţile sanitare cu paturi  

din judeţul Ialomiţa, transferate autorităţilor publice locale, în vederea finanţării  

în comun a serviciilor publice de asistenţă medicală spitalicească 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 9770 din 02.12.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 9773 din  02.12.2014 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 10069 din 09.12.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 10034 din 09.12.2014 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr. 10044 din 09.12.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 

familie; 

 - hotărârea nr. 1/27.11..2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Feteşti;  

 - hotărârea nr. 2/25.11.2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Urziceni; 

 - hotărârea nr. 15/27.11.2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Ţăndărei; 

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;  

- pct. 198-200 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 529/2010 pentru aprobarea 

menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au 

desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine 

managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria 

Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 

managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria 

Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.e) şi 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1(1) Se aprobă asocierea judeţului Ialomiţa cu Spitalul Municipal Feteşti în vederea finanţării 

în comun a serviciilor publice de asistenţă medicală spitalicească, stabilite prin contractul de asociere. 

(2) Contribuţia judeţului Ialomiţa, potrivit alineatului 1, este de 130.000 lei.  

 

Art.2(1) Se aprobă asocierea judeţului Ialomiţa cu Spitalul Municipal Urziceni în vederea 

finanţării în comun a serviciilor publice de asistenţă medicală spitalicească, stabilite prin contractul de 

asociere. 

(2) Contribuţia judeţului Ialomiţa, potrivit alineatului 1, este de 130.000 lei. 

 

Art.3(1) Se aprobă asocierea judeţului Ialomiţa cu Spitalul Orăşenesc Ţăndărei în vederea 

finanţării în comun a serviciilor publice de asistenţă medicală spitalicească, stabilite prin contractul de 

asociere. 

(2) Contribuţia judeţului Ialomiţa, potrivit alineatului 1, este de 80.000 lei. 

 

Art.4 Se aprobă Contractul-cadru de asociere cu unităţile sanitare cu paturi din judeţul 

Ialomiţa, transferate autorităţilor publice locale, în vederea finanţării în comun  a serviciilor publice de 

asistenţă medicală spitalicească, prevăzut în anexa care face parte integrantă prezenta hotărâre. 

 

Art.5 Fondurile necesare finanţărilor sunt prevăzute în bugetul general al judeţului Ialomiţa,                 

pe anul 2014. 

  

Art.6 Se împuterniceşte domnul Vasile Silvian Ciupercă - Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa să semneze contractele de asociere cu unităţile sanitare prevăzute la art. 1-3, cu încadrarea 

în fondurile alocate prin buget şi prezenta hotărâre. 

 

 Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

  

 Art.8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 

ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa,  şi, spre ştiinţă, unităţilor sanitare cu paturi din judeţul Ialomiţa 

implicate, 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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