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PROIECTDE HOTĂRÂRENR:
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Jalomiţanr. 47 din

30.09.1999privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al
județului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Județean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 9/27,/2021- d din oh. 04.2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic aljudețului Ialomiţa, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 867/16.08.2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului
Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al județelor şi în administrarea consiliilor
județene respective, actualizată;

- adresa nr. 5046 din 13.04.2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- notificarea nr. 264 din 08.04.2021 a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomița,

Examinând:
- Raportul de specialitate nr._I5%g /2021- P_ din «9.04.2021 al Direcţiei

Achiziţii şi Patrimoniu,
- Avizul nr. /2021- ____ din _ „2021 al Comisieijuridice, de disciplină,

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr. /2021- din .2021 al Comisiei de urbanism,
 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şiturism,
În conformitate cu:
- prevederile 173 alin. (]) pct c)-d), alin. (4) pct. a) și alin. (5) pet. c) din

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederiele art. 866-870 și art. 874-875 din Codul Civil,
- prevederile Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 39 şi art. 6] din Legea ur. 24/2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările
ulterioare;
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- prevederile art. 45 şi art. 47 din Regulamentul de organizare şi funcționare a
Consiliului Județean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr.
46 din 30.03.2021,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcămiesc domeniul public al județului
Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare, la poziția 26b se modifică după cum
urmează:

- La nr. crt. 26b denumirea bunului "Atelier de reparații aparatură medicală ” se
înlocuiește cu "Dispensar 1BC”, având datele de identificare prevăzute în anexa care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţăpublică.

Art, III Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomita, prezenta hotărâre
va fi comunicată direcțiilor de specialitate implicate, Spitalului Județean de Urgenţă
Slobozia, Direcţiei de Sănătate Publică Ialomița, Instituţiei Prefectului — Judeţul

Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomita, secțiunea
"Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREȘEDINIE,
MARIANPAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomita,

Adrian Robert IONESCU

- ——
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Anexă

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunului mobil Dispensar TBC

 

 

 

Nr. Codul de Nr. Denumirea Elemente de indentificare Valoare de Anul Situaţia Juridică

crt. clasificare inventar bunului inventar punerii în

funcțiune

Suprafaţă construită la sol

Dispensar = 215,00 mp, suprafaţă

26b 16.2, TBC construită desfășurată = 148.700,00 1983
110114 H.C.J. Ialomița nr. 47/30.09.1999 cu

    
215,00 mp, regim de

înălţime: P, anul

construirii:1983    
modificările şi completătile ulterioare

Carte funciară: 33544   
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Nr, 46 dinp04.2021
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REFERATDEAPROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniulpublic aljudețului Ialomita, cu modificările şi completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu

modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 a constituit temeiul

adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al
județului lalomița, precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor dinjudeţul Ialomiţa.

Consiliul Județean Ialomița este beneficiarul proiectului "Reabilitarea,
modificarea și dotarea Ambulatorului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă
Slobozia” finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, iar prin acest
proiect se propune ca dispensarul TBC care funcționează în prezent în clădirea
ambulatoriului spitalului săfie relocat, fără însă a se stabili și noua locație.

Prin adresa nr. R3046/13.04.2021 Spitalul Județean de Urgenţă Slobozia solicită
ca dispensarul TBC să fie relocat în clădirea aflată în curtea unităţii sanitare, care în

prezent are funcționalitate de "Atelier reparaţii aparatură medicală ”, fiind necesară

schimbarea destinaţiei.
Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea numărului curent (poziţiei) 26b

din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 astfel
denumirea bunului "Atelier de reparaţii aparatură medicală” se înlocuiește cu
"Dispensar TBC".

În raportul direcției de specialitate şi în proiectul de hotărâre sunt detaliate
modificările la Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomita nr. 47 din 30.09.1999

privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului
Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatând că Sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun
Consiliului Județean Ialomita adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în
proiect.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

m)
Consiliul Judetehn ialomita Redactat

| | | | || | |

Tudorache Emilia
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RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 47 din

30.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa în

vederea actualizării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării, se propune modificarea unei poziţii 26 b pentru

bunul imobil ”Spitalul Judeţean de Urgenţă” Slobozia însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

41/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public aljudeţului Ialomiţa în vederea

actualizării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului

nr 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, oraşelor şi

comunelor din județulIalomiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 286 alin. (1) și alin. (3), art. 173 alin (1), pet c) şi alin (4) pet a) din Ordonanţa

de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul

Judeţean are atribuţii privind administrarea domeniului public și privataljudeţului; hotărăște dareaîn administrare

a bunurilor proprietate publicăa judeţului.

În baza prevederilor Hotărârii nr. 867 din 16 august 2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat

al statuluisi din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelorsi in administrarea

consiliilor judetene respective, clădirea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia împreună cu terenul aferent a

trecut în domeniul public al judeţului Ialomiţa.

Consiliul Judeţean Ialomiţa este beneficiarul proiectului Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea

Ambulatoriului din cadrul SJUS” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin acestproiect se

propune ca dispensarul TBC care funcţionează în prezent în clădirea ambulatoriului spitalului să fie relocat, fără

însă sestabili şi noua locaţie.

Consiliui Judete ialom

MRI



| Spitalul judeţean solicită prin adresa nr. R5046/13.04.2021 ca dispensarul TBC săfie relocat într-o clădire

aflată în curtea unităţii sanitare, care în prezent are funcţionalitatea de "Arelier reparaţii aparatură medicală ”,

fiind necesară schimbarea destinaţiei acestui imobil.

Pentru relocarea şi reamenajarea dispensarului TBC în spațiul Atelier reparaţii aparatură medicală, la

solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa a transmis în baza

referatului de evaluare NOTIFICAREA nr. 264/08.04.2021 cu menţiunea respectării prevederilor Ordinului MS

nr. 914/2006, Ordinului MS nr. 961/2016, Ordinului MS nr. 1226/2012 şi Ordinului MS nr. 1338/2007.

Prin adresa transmisă de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia însoțită de alte documente, se prezintă

alte detalii privind estimarea cheltuielilor de amenajare, schiţa proiectului, extras din proiectul în implementare,

solicitând aprobarea schimbării funcţionalităţiinițiale a clădirii propuse pentru amenajare din Atelier reparaţii

aparatură medicală în Dispensar 1BC aflatîn structura Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă

Slobozia.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea numărului curent (poziţiei) 26b din Anexa la Hotărârea

Consiliului Judeţean Jalomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al judeţului Ialomiţa în vederea actualizării acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

urmând a avea conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Faţă de cele arătate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotărâre în vederea dezbaterii şi

aprobării acestuia, în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

Director executiv,

Gheor Proca

—_
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Str.Dacshal, i ohaziu, Judet Ialomita
Cod postal
TValeton D243-24 2130, Fax Q2A3-z34057

nai! spitalsioboziaSamail.com

 

  
 

  

 

180 SUD
- Ssca Manerecă) cei leatCarhical

 

  

 

"Sanatateprin profesienalisna si calitale!"
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Nota de fundamentare/Solicitare finantare lucrari de repă LeuAAiddie

Ref: Amenajare spatiu dispensar TBC-Implementare Proiect Modernizare Arnbulator SJU5

  

Preambul-problemaindentificata

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia este beneficiarul proiectului „ Reabilitarea, Modernizarea

si Dotarea Ambulatoriului din cadrul SJUS”finantatdin Programul Operational Regional 2014-2020,in

valoare aproximativa de 3,6 mill euro, dincare contributii proprii ale CJ ialomitacca 1,5 mill euro, si o

componenta nerambursabila de 2,1 mill euro,

Prin solutia tehnica aprobata si pusain executare, s-a regandit functional-arhitectural corpurile

de cladire existente ce deservesc functiunile aferente acestui sector(Ambulatoriu integrat).

Una din problemeleidentificate dupa aprobarea finantarii, atribuirea lucrarii si inceperea

executiei, se refera la amplasamentul dispensarului TBC, care in noua arhitectura propusasi aprobata,

nu-si mai gaseste localizareaîn corpurile ce constituie ansamblul ambulatoriului dupa finalizarea

executiei,

in noua arhitectura se dispune relocarea Dispensarului TBC (fara a se preciza noua locatie) pe

amplasamentul actual situat la parterul corpului A2, urmand a se regasi fuctiuni tehnice, respectiv

Centrala termica, camera pompe, camera tablou electric general, camera statie de vacuum etc.

Dispensarul TBC este parte integrantadin structura organizatorica a SJUS, avand finantare prin

programe nationale de sanatate de circa 1,5 mil lei anual reprezentand cca 1.6% din veniturile totale ale

unitatii spitalicesti,

Solutia identiticata

Relocarea functiunilor dispensar TBC-program national de screening, monitorizare si tratament

Locatia propusa

Locatia propusa pentru relocarea activitatilor este cladirea FIRAM, cladire independenta de tip

pavilionar care asigura plasarea activitatilor dispensarului in afara unitatii, asigurandu-se circuite

epidemiologice independente de activitatea unitatii sanitare.

Locatia propusa/imobilul, se afla in domeniul public al judetului Ialomita, asupra caruia s-a stabilit un

drept de administrare in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia conform HCJ lalomita nr.

28/26.03.2018, anexa 1, nr crt 2, poz HG b, nr inventar 110114- “Atelier reparatii aparatura medicala”

Predarea-primirea în administrare a imobilului s-a facut prin semnarea “Protocolului” nr

R13623/13.04.2018 prin care se stabileau printre altelesi conditiile exercitarii dreptului de administrare

dupa cum urmeaza:

a) Sa utilizeze bunurile immobile conform destinatiei acestora

b) Sa execute dinsurse financiare proprii lucrari de reparatiisi intretinere curente ale buriurilorin

cauza,

i
Consiliu! Judetean ialomita
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Locatia propusa respecta circuitele minimale functionale pentru desfasurarea activitatii Dispensarului

TBC, fiind necesare doar lucrari de intretinere, amenajare/igienizare, fara a necesita autorizatii de

construcție ce presupun lucrari de recompartimentare structurala complexe.

Facem mentiunea ca activitatile ce se desfasoara in cladirea propusa, nu sunt activitati esentiale cu

impact semnificativ asupra activitatii unitatii. Activitatea serviciului de reparatii aparatura medicala este

o activitate aflata in subordinea DSP Ialomita institutie distincta. Cu toate acestea ȘIUS va punela

dispozitia serviciului spatii similare, in alte locatii din cladirile aflate in administrarea SJUS (Centrala

termica/Statia de Oxigen),

Solicitarea

Avand in vedere

> necesitatea asigurari unui spatiu adecvat desfasurarii activitatii dispensarului TBC;

> importanta acestei activitati inclusa in programe nationale de sanatate;

> a specificului medica! abordat(patologii cu grad ridicat de risc-boala infecto-contagioasa);

> avalorii relevante a sumelor finantate, beneficiar SJUS;

> aeliberarii spatiului actual in vederea finalizarii proiectelor cu finantare europeana;

Va solicitam,

a) alocarea sumelor necesare in vederea reparatiilor/amenajarilor cladirii “Atelier reparatii

aparatura medicala” în suma de 351 mii lei conform desfasurator anexat (estimat).

b) aprobarea schimbarii utilizarii destinatiei initiale a cladirii propuse pentru amenajare, din

“Atelier Reparatii aparatura medicala”, in “Dispensar TBC”aflat în structura Ambulatoriului

Integrat a SJUS

In sprijinul solicitarii de mai sus anexam:

-estimarea che!tuielilor de amenajare defalcate pe principalele activitati

-schita proiect de amenajare |

-extras proiect in implementare cu indisponibilizarea spatiului actual a dispensarului TBC

-HCJ de transmitere in administrare a imobilelor

 

 

 

 

 

 

 

    

Activitatea Valoarea (mii lei)

1 Amenajare reparații clădire FIRAM 211

2 Amenajare camera radiologica 20

3 Demontare apara!pregatire conservare 15

4 Reinstalare aparai radiologic | | 22

5 Diverse: degajare spatii pt manipulare, alimentare energie electrica, manipulare şi transporț 27

echipament, intocmire expertiza documentatii tehnice, obtinere autorizatii, Alte neincluse(10%)

Total General | 295

Total General!cu TVA 351 
 

In conditiile obtinerii avizari DSP pentru relocare si a asigurarii finantarii, vom demara de indata lucrarile

de amenajare si relocare.

Manager Interimăy +

Liviu Patrichi

(



   

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIŢA

Slobozia, str. Aleea Cosminului,nr. 4, judetul Ialomiţa
tel, 0243-230280, fax. 0243-232384

e-mail : dspialomitaDdspialomita,ro

 

 

NOTIFICARE

Nr, 264 din 08.04.2021

I. Datele de identificare a solicitantuluisi calitatea acestuia;
Nume Patrichi, prenume Liviu, BI/CI seria . ar. .„ eliberat de SPCLEP
Slobozia, la data de . „„ in calitate de Manager al SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA SLOBOZIA, cu sediul în municipiul Slobozia, str, Decebal, nr, 3,
judetul Ialomita.

II. Datele de identificare a obiectivului notificat:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA, din municipiul Slobozia,str,
Decebal, nr. 3, judetul Ialomita.

ATI. Activitatea/activitatile pentru careeste notificat, obiectivul:
1, RELOCARE SI REAMENAJARE DISPENSAR TBC IN SPATIUL CENTRULUI

JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA, ACESTA FUNCTIONAND IN ALTA
CLADIRE SEPARATA,

2.RELOCARE SI REAMENAJARE (RECOMPARTIMENIARE) A
LABORATORULUI CLINIC CU COMPARTIMENTUL BIOLOGIE NUCLEARA
LA ETAJ VII, CORPUL E, ACTIVITATEA SECTIEI PEDIATRIE VA FI
ORGANIZATA LA ETJ. VII, CORPUL C (SI PATURI, DIN CARE: 10 PATURI
TI SI 5 PATURINEUROLOGIE PEDIATRICA).

3AMENAJAREA UNEI SALI DE PANSAMENTE A CABINETULUI DE

CHIRURGIE DINAMBULATORIUDE SPECIALITATE LA ET, H, CORPUL B.

4.RELOCARE SI REAMENAJARE COMPARTIMENT COVID 19, LA ET. IV,

CORP E, FOSTA SECTIE CHIRURGIE -SECTOR SEPTIC ( 28 PATURI DIN
CARE: 4 TA SI 4 TI). REORGANIZAREA ACTIVITATII SECTIEI DE
CHIRURGIE, INCLUSIV SECTOR SEPTIC LA ETJ. IV, CORP C, CU NR. DE 52
PATURI ( ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE 10 PATURI, CHIRURGIE SI
OROPEDIE PEDIATRICA 12 PATURI, UROLOGIE 4 PATURI, CHIRURGIE
GENERALA 26 PATURI).

      
 



 
 
 

   

S.RELOCARE CABINETE DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIUL
SPITALULUI LA  E1J. 11, CORP E (CABINET ORL, CABINET
OFTALMOLOGIE, CABINETTERAPIA DURERII, CABINET ONCOLOGIE SI

HEMATOLOGIE, CABINET REUMATOLOGIE, CABINET MEDICINA MUNCI,
CABINET PSIHIATRIE, CABINET NEFROLOGIE, CABINET CARDIOLOGIE,
CABINET MEDICINA INTERNA, CABINET GASTRO- ENTEROLOGIE,
CABINET DV, CABINET NEUROLOGIE, CABINET PSIHIATRIE, CABINET
CHIRURGIE ORTOPEDIE PEDIATRICA, CABINET CHIRURGIE PLASTICA,
CABINET CHIRURGIE GENERALA, SALA PANSAMENTE).

IV. Se vor respecta prevederile Ordinului MSnr. 914/2006, Ordinului MS nr. 961/2016,

Ordinului MS nr. 1226/2012, Ordinului MS nr. 1338/2007.

X7, Numarul 484 din data de 06.04.2021 al referatului de evaluare incheiat de catre

David Mariana, în calitate de asistent principal ipiena la Directia de Sanatate Publica
Ialomita.

DIRECTOR EXECUTIV,
NOEL.

   

   


