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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR,
privind modificarea Anexeinr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din

26.03.2018 reglementarea regimuluijuridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al

Judeţului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății

Consiliul Judeţean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 94/f(hRIx din el04 „2021 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomița,

Examinând:

- Nota de fundamentare nr. R: 5046 din 13.04.2021 a Spitalului Județean de Urgenţă

Slobozia;

- Notificarea nr. 264 din 08.04.2021 a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa;

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018

reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului

Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătăţii;

- prevederile Hotărârii consiliului Judeţean Ialomiţa nr. din 4-07. 2021 privind

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului lalomița, cu

modificările şi completările ulterioare;

- Raportul de specialitate nr. 954,/lud/- ko din 04 .2021 al Direcţiei Achiziţii şi|
Rinwoniu

- Avizul nr, din al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și

incompatibilităţi;

- Avizul nr. din al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,

dezvoltare regională, protecția mediuluiși turism,

În conformitate cu:
- prevederile art. 286 alin. (1) și alin. (3), art. 173 alin. (1) pct. c) și d), alin. (4) lit. a) șialin.

(5) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 866 — 870 și art. 874 - 875 din Codulcivil;

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

modificările și completările ulterioare;
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- prevederile art. 59 şi art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 45 și art. 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.] (17 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018

reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului

lalomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătăţii, se modifică după cum

urmează:

- Lanr. crt. 2 denumirea bunului “Atelier de reparații aparatură medicală” se înlocuiește cu

“Dispensar TBC”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

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

cunoştinţă publică.

Art. Ii! Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi

comunicată direcțiilor de specialitate implicate, Spitalului Județean de Urgență Slobozia, Direcţiei

de Sănătate Publică lalomița siInstituţiei Prefectului — Județul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe

site-ul Consiliului Judeţean Ialomița, secțiunea “Monitorul oficial al județului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul Generai al judeţului ialomiţa

Adrian Robert IONESCU
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DATE DE IDENTIFICARE

Anexă

ale bunului mobil Dispensar TBC

 

 

 

Nr. Poz. Nr. Codul de Denumire Elemente de indentificare Valoare de Anui Situaţia Juridică

crt. H.G. Inventar clasificare a bunului inventar punerii în

funcțiune

Suprafaţă construită la so! =

1.6.2. Dispensar 215,00 mp, suprafață construită H.C.). Ialomiţa nr.47/30.09.1999

2 „| Loat4 TBC desfăşurată = 215,00 mp, regim de 148.700,00 1983 cu modificările și completările

     înălțime: P, anul construirii:1983    
ulterioare;

Carte funciară: 33544   
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REFERAT DE APROBARE
Ja proiectul de hotărâre privind modificarea Anexeinr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 28 din 26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul

public al Judeţului Ialomiţa necesare desfășurării activităților din domeniul sănătăţii

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune aprobarea
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018 privind
reglementarea regimului Juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa necesare
desfășurării activităților din domeniul sănătăţii.

Propunerea este fundamentată prin dispozițiile art. 286 alin. (1) şi alin. (3), art. 173 alin. (1) pct. c) şi
d), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 866 — 870 şi art. 874 - 875 din
Codul civil, prin care sunt reglementate regulile specifice proprietăţii publice a statului sau unităților
administrativ teritoriale, precum și constituirea dreptului de administrare asupra bunurilor imobile aflate în
proprietatea publică.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.93.2018 s-a reglementat regimului juridic
al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa necesare desfăşurării activităţilor din
domeniul sănătăţii.

Consiliul Judeţean lalomițţa implementează proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia ”, finanţat din fonduri nerambursabile în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 — 2020. Acest proiect vizează intervenţii asupra spaţiului în
care funcţionează în prezent Dispensarul TBC, motiv pentru care se impune relocarea dispensarului şi
stabilirea spaţiului de funcţionare.

Având în vedere că titularul dreptului de administrare poate schimba destinaţia unui imobil cu

aprobareatitularului dreptului de proprietate, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a solicitat prin Nota de
fundamentare nr. Ru 5046 din 13.04.2021 aprobarea schimbării destinaţiei spaţiului prevăzutla nr. crt. 2 din
Anexa nr. | la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018.

Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa şi-a exprimat acordul cu relocarea şi funcționarea Dispensarului
TBC prin Notificarea nr. 264 din 08.04.2021,

Urmare a analizei Notificării mai sus precizate şi situaţiei funcţionale a spaţiilor aflate în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţe Slobozia, evidenţiate în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului

Judeţean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 prin prezentul proiect de hotărâre se propune ca în spațiul alocat
iniţial Atelierului reparații aparatură medicală să fie relocat Dispensarul TBC, iar datele de identificare ale
spaţiului sunt detaliate în anexa la proiect,

Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea sa în forma şi conținutul prevăzute în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEI)

Consiliul Judetean ialomita

IŢI] Redactat
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT

la proiectulde hotărâre privind modificarea Anexei nr. | la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din

26.03.2018 privind reglementarearegimuluijuridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului

Ialomiţa necesare desfășurării activităților din domeniulsănătății

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării se propune modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018 privind reglementarearegimuluijuridic al bunurilor imobile

aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății.

Conform prevederilor art. 286 alin. (1) şi alin. (3), art. 173 alin (1), pet c) din Ordonanţa de Urgenţănr.

57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean are

atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018 s-a aprobat constituirea dreptului de

administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia asupra bunurilor imobile aflate în domeniul public al

Judeţului lalomiţa prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din această hotărâre.

Prin Protocolul nr. 6187/2018-Q din 16.04.2018 încheiat în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului

Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018, schimbarea destinaţiei unui imobil se face cu aprobarea titularului

dreptului de proprietate.

Consiliul Judeţean Ialomiţa este beneficiarul proiectului "Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea

Ambulatoriului din cadrul SUS”finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin acest proiect

se propune ca dispensarul TBC care funcționează în prezent în clădirea ambulatoriului spitalului să fie relocat,

fără însă a se stabili şi noua locaţie.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor de execuţie şi încadrareaîn graficele stabilite este necesară relocarea

dispensarului TBC din actuala locaţie situată în corpul A, tronson A2 din clădirea ambulatoriuluispitalului în

„ul Judetean ialomita

“MAI



spaţiul care în prezent are destinaţia de Atelier reparaţii aparatură medicală identificat în anexa nr. | a

Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 26.03.2018.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea numărului curent 2 din Anexa nr. | la Hotărârea

Consiliului Judeţean lalomiţanr. 28 din 26.03.2018 privind reglementarea regimuluijuridic al bunurilor imobile

aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa necesare desfăşurării activităților din domeniul sănătăţii în sensul

schimbării denumirii şi destinaţiei imobilului Afelier reparații aparatură medical în Dispensar TBC, urmând ca

noua poziţie să aibe datele de identificare prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre.

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

aprobării acestuia, în forma şi conținutul prezentate în proiect.

Director executiv,

Gheorghe,Proca
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Nota de fundamentare/Solicitare finantare lucrari de replărtir Te foae (444 tie
Ref: Amenajare spatiu dispensar TBC-Implementare Proiect Modernizare Ambulator SIUS

   

Preambul-problema indentificata

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

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

valoare aproximativa de 3,6 mil! euro, din care contributii proprii ale CJ lalomita cca 1,5 mill euro,si o

componenta nerambursabila de 2,1 mill euro.

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

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

Una din probiemele identificate dupa aprobarea finantarii, atribuirea lucrarii si inceperea

executiei, se refera la amplasamentul dispensarului TBC, carein noua arhitectura propusa si aprobata,

nu-si mai gaseste localizarea in 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,

Disperisarul TBCeste 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 identificata

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 caruias-a stabilit un

drept de administrare infavoarea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia conțorm HCJ lalornita nr.

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

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

R13623/13,04.2018 prin care se stabileau printre altele si conditiile exercitarii dreptului de administrare

dupa cum urmeaza:

a) Sa utilizeze bunurile immobile conform destinatiei acestora

b) Sa executedin surse financiare proprii lucrari de reparatii si intretinere curente ale bunurilorin

cauza.

Consiliul 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

constructie ce presupun lucrari de recompartimentare structurala complexe.

Facem mentiunea ca activitațile 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 lalomita institutie distincta. Cu toate acestea SIUS va pune la

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

termica/Stația de Oxigen),

Solicitarea

Avand in vedere

neceşitatea asigurari unui spatiu adecvat desfasurarii activitatii dispensarului TBC;

importanta acestei activitati inclusa în programe nationale de sanatate;

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

a valorii relevante a sumelor finantate, beneficiar SJUS;

a eliberarii spatiului actual in vederea finalizarii proiectelor cu finantare europeana;7
7
7

Va solicitam,

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

aparatura medicala” in suma de 351 mi! lei conform desfasurator anexat (estimat),

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

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

Integrat a SJUS

In sprijinul solicițarii de mai sus anexam:

-estirarea cheltuielilor de amenajare defalcate pe principalele activitati

-schita proiect de amenajare |

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

-HC] de transmitere in administrare a imobilelor

 

 

 

 

 

 

      

Activitatea Valoarea (mii lei)

1 Amenajare reparaţii clădire FIRAM 211

2 Amenajare camera radiologica 20

3 Demontare aparatpregatire conservare 15

4 Reinstalare aparat radiologic | 22

5 Diverse: degajare spatii pt manipulare, alimentare energie electrica, manipulare si transport 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.

R i
aa

Manager ințerim:

Liviu Patrichi

(


