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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea asocieril  Jude ţ ului lalomIta cu Munkipiul Fetesti, Municipiul Urziceni 

si Orasul Temdetrei in vederea finan ţ eirii in comun a doteirli spitalelor din subordinea 
consiliilor locale cu echipamente medicale necesare cresterii capaciteitii de interven ţ ie 

in prevenirea si combaterea infectiei cu noul Coronavirus „COVID -19" 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand Fn vedere: 

Referatul de aprobare nr. SYP 	 eb' .10,  .2021 a Presedintelui 
Consiliului Judetean lalomita; 

Examinand: 
- adresa nr. 165452 din 20.10.2021 a Prim ă riei Municipiului Fete ş ti; 

adresa nr. 31541 din 15.10.2021 a Prime's-lei Municipiului Urziceni; 
adresa nr. 16194 din 20.10.2021 a Prim ă riei Orasului Tă ndă rei; 
Raportul nr. B.)39 /2021 - It din GU- /0.  .2021 al Directiei Coordonare 

Organizare; 
Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.2021 al Comisiei juriclice, de disciplines, 

drepturi, obliga ţ ii  i incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei economico 

financiară  ş i agriculture, 
În conform  itate Cu :  

- Hotă rtirea Guvernului nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea st ă rii de alerta 
pe teritoriul Romemiei tncepand cu data de 10 octombrie 2021, precum i stabilirea 
m ă surilor care se aplic ă  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor 
pandemiei de COV1D-19; 

- prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 Win. (2), lit. e), al/n. (9) lit. c), art. 173 alin. (1) 
lit. b), e), al/n. (3) lit. d), .,si ann. (5) lit. c), h) din Ordonanta de Urgent' a Guvernului 
nr. 57/2019 privincl Codul administrativ, cu modifică  rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu 
modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma "in domeniul să n ă tă tii, cu 
modifică rile i completă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si cornpletă rile ulterioare, 
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HOTARA5TE: 

Art.1(1) Se aprobă  asocierea  Jude  ţ ului lalomita Cu  Municipiul Fetesti  în  vederea 
finantă rii Tn comun a dotă rii Spitalului Municipal "Anghel Saligny" Fetesti cu echipamente 
medicale necesare cresterii capacit ă tli de interventle in prevenirea  i  combaterea infectlei 
cu noul Coronavirus „COVID - 19", dup ă  cum urmează : 

- Echipamente de productie oxigen; 
Utilaje tehnologice centrala  term  icč ,  

(2) Se  aprob ă  contribu ţ ia judetului lalomita necesar ă  achizi ţ ionă rii echipamentelor 
medicale men ţ ionate la alin. (1) in cuantum de 200.000 lei, cofinan ţ area Municipiului 
Fetesti este in sum ă  de 25.363 lei. 

Art.2(1) Se aprobă  asocierea Judetului lalomi ţ a cu Municipiul Urziceni in vedereo 
finantă rii in comun a dotă rii Spitalului Municipal Urziceni cu echipamente medicale 
necesare cresterii capacităţ ii de interventle in prevenirea si combaterea infecţ iei cu noul 
Coronavirus „COVID - 19", dup ă  cum urmează : 

- 16 concentratoare de oxigen individual; 
- 2 detectoare de oxigen. 

(2) Se aprobă  contributia judetolui lalomita necesară  achizition ă rii echipamentelor 
medicale  men  ţ ionate  to alin. (1) in cuantum de 100.000 lei, cofinantarea Municipiului 
Urziceni este in sum a de 10.000 lei. 

Art.3(1) Se aprobă  asocierea Judetului lalomito cu Orasului T ă ndă rei in vederea 
finanră rii Tn comun a dotă rii Spitalului Oră senesc ră ndă rei cu echipamente medicale 
necesare cresterii capacităţ ii de interventie Tn prevenirea  i  combaterea infect-lei cu noul 
Coronavirus „COVID - 19", duper cum urmează : 

- 18 concentratoare de oxigen. 
(2) Se aprob ă  contributla judeplui lalomita necesar ă  achizition ă rii echiparnentelor 

medicale men ţ ionate la alin.(1) in cuantum de 100.000 lei, cofinantarea Orasului 
ră ndă rei este in sumă  de 5.000 lei. 

Art.4 Se aprobă  Contractul cadru de asociere privind asocierile mentionate la 
art.1) -3), prev ă zut Tn anexa care face parte integrant ă  din prezenta hotă rdre. 

Art.5 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului  Jude  ţ ean 
lalomi ţ a, să  semneze Contractele de asociere mentionate la art. 4) si  even  tualele acte 
aditionale care nu  presu  pun  alocă ri financiare suplimentare celor aprobate prin prezenta 
hotă rare. 
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Art. 6 Prezenta hotă rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data 
comunic6rii. 

Art. 7 Prin grija Secretarului General al judetului 	prezenta hotă rare se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, directiilor implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului  Jude  ţ ean 	Municipiului Fete 5ti, Municipiului Urzkeni, 
Oraş ulu/ Ţč ndă rei 	spre stiintb, spitale/or prev č zute la art. 1)-3), lnst/tu ţ iei Prefectului — 
Judetvllalomiţ a, urmând s6 fie publicat6 pe 	Consiliului Judetean 

PREWDINTE 
MARIAN PAVEL 

Contrasemneaz ă  pentru legalitate, 
Secretarul General al judetului 

Adrian-Robert IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptată  la Slobazia 	 RC 
Astă zi 	.2021 	 2 ex. 
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Anexa 
la Hot ă ră rea CJ Ialomi ţ a nr. 	din 	2021 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A 	 MUNICINUL/ORMUL 

Nr. 	din 	2021 	 Nr. 	din 	2021 

CONTRACT -CADRU DE ASOCIERE 

P ă rtile: 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A, cu sediul in municipiul Slobozia, Pia ţ a Revoluţ iei nn-.1, judetul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cienet.ro , cod fiscal 4231776, cod IBAN 
 deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Presedintele Consiliului 
Judetean Ialomita — domnul Marian PAVEL, in calitate de Asociat 1 

§i 
MUNICIPTUL/ORASUL 	cu sediul in 	 , jude ţul Ialomiţ a, telefon 

fax 	 cod 	fiscal 	 , 	cod 	1BAN 
	 deschis la Trezoreria 	 , reprezentat ă  prin 

primar — domnul 	 , in calitate de Asociat 2, 

in conformitate cu: 
Prevederile art. 89 aim. (8), art. 129 aim. (2) lit. e), aim. (9) lit, c) ş i art. 173 aim. (1) lit. b), e), 
alin. (3) lit. d),  aim. (5) lit. c), h) ş i atm. (7) lit, a) din Ordonan ţ a de Urge* a Guvemului 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare; 
art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific ă rile si complet ă rile 
ulterioare; 
Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 	.2021 privind aprobarea asocierii Jude ţ ului 
Ialomita cu Municipiul/Orasul 	in vederea finant ă rii in comun a dot ă rii Spitalului 
Municipal/Oră senesc 	  
Hotă earea Consiliului Local al Municipiului/Orasului 	nr. 	.2021 privind aprobarea 
asocierii Municipiului/Ora ş ului 	 cu. Judetul Ialomi ţ a in vederea finant ă rii in comun a 
dot ă rii Spitalului Municipal/Or ă senesc 	 
am convenit, de comun acord, incheierea prezentului Contract de asociere, in urm ă toarele 

conditii: 

Art. 1 Obiectul si scopul contractului de asociere 
1.1 Partite convin s ă  se asocieze pentru finan ţarea in comun a dot ă rii Spitalului 
Municipal/Oră senesc cu eehipamente medicale necesare cresterii capacit ă tii de interventie in 
prevenirea ş i combaterea infectiei cu flout Coronavirus „COVID - 19", dup ă  cum urmeaz ă : 

1.2 Aceast ă  asociere se caracterizeaz ă  prin lipsa personalit ă tii juridice. 

Art. 2 Durata contractului 
2.1 Prezentul contract intr ă  in vigoare de la data semn ă rii ş i inregistră rii lui de ambele p ă rti. 
2.2 Prezentul contract de asociere inceteaz ă  la data incheierii procesului verbal de predare-primire a 
echipamentelor medicale prev ă zute la clauza 1.1. 
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Art. 3 Contribu ţ ia pă r ţ ilor 
3.1 Pentru achizi ţ ionarea echipamentelor medicale prev ă zute la art. 1), Asociatui 1 va asigura suma de 
  lei din bugetul Tudetului Ialomita, iar Asociatul 2 va asigura suma de lei din 
fondurile alocate in acest sens. 
3.2 Cofinan ţ area asigurat ă  de Asociatul 1 reprezint ă  	 % din valoarea de achizitie a 
echipamentelor medicale, ş i are caracter maximal. 
3.3. in cazul in care, prin aplicarea procentului de 	% la valoarea de achizi ţ ie rezult ă  o sum ă  mai 
mică  cleat 	 lei, Asociatul 2 se oblig ă  să  restituie diferen ţ a in maxim 10 zile de la data 
efectu ă rii plăţ ii e ă tre furnizori. 
3.4. in cazul in care, prin apliearea procentului de 	% la valoarea de achizi ţ ie rezultă  o sum ă  mai 
mare deck cofinan ţ area asigurat ă  de Asociatul 1, diferen ţ a va fi suportat ă  integral de Asociatul 2, fă ră  
nicio alt ă  obliga ţ ie financiar ă  sau de altă  natură  din partea Asociatului 1. 

Art. 4 Responsabil de proiect 
4.1 P ă rtile asociate, de comun acord, desemneaz ă  Asociatul 2 ca responsabil pentru realizarea 
obiectului prezentului contract. 
4.2 Responsabilul de proiect, prin reprezentantul s ă u legal, primar 	, reprezint ă  ş i actioneaz ă  
in numele p ă rtilor asociate, astfel Mat s ă  asigure, în conditiile prezentului contract, achizitionarea 
echipamentelor rnedicale. 

Art. 5 Obliga ţ iile p ă r ţ ilor 
5.1 Asociatul 1 se oblig ă  s ă  pună  la dispozitia Asociatului 2 surna de 	lei, ca sprijin pentru 
fmalizarea obiectivelor conform clauzei 3.1. 
5.2 Asociatul 2 are urrn ă toarele obligaţ ii: 
5.2.1 s ă  utilizeze fondurile alocate de Asociatul 1 numai pentru destinatiile prev ă zute la clauza 3.1 ş i în  
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
5.2.2 s ă  clued la indeplinire clauzele contractuale 3.2, 3.3 ş i 6.2; 
5.2.3. să  intoemeasc ă  ş i să  transmit ă  Asociatului 1 un raport final cu privire la utilizarea sumelor 
prevă zute la clauza 3.1., in termen de maxim 10 zile de la utilizarea acestora. 

Art.6 Ră spunderea contractual ă  
6.1 Prezentul inscris serve ş te interesului comun al pă rtilor care se oblig ă  s ă -1 execute intocrnai ş i 
intrutotul cu build credint ă . Ambele p ă rti se oblig ă  să  urmă reasc ă  ş i să  se informeze reciproc asupra 
derulă rii acestui contract. 
6.2 in cazul in care Asociatul 2 nu respect ă  termenul prev ă zut la clauza contractual ă  3.3, se oblig ă  să  
pl ă teasc ă  Asociatului 1 major ă ri de int ă rziere in cuantum de 2% pentru fiecare zi de int ă rziere, calculate 
la diferen ţ a de sum ă  de restituit. 
6.3. in cazul in care sumele necesare realiz ă rii obiectului prezentului contract (clauza 1.1.) nu sunt 
acoperite, Asociatul 1 este exonerat de once r ă spundere. 

Art.7 For ţ a major ă  
7.1 Forta major ă  exonereaz ă  p ă rtile semnatare de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toat ă  perioada in care aceasta actioneaz ă . Forta rnajor ă  se constat ă  ş i se avizeaz ă  in 
eonditiile Legii nr. 335/2007. 
7.2 indeplinirea contractului va fi suspendat ă  pe perioada de actiune a fortei majore. 
7.3 Partea care invoc ă  forta majoră  are obligatia de a notifica celeilalte p ă rti, imediat, producerea 
ace steia ş i de a lua once m ă suri care ii stau la dispozitie in vederea limit ă rii consecintelor. 
7.4 Dac ă  forta major ă  actioneaz ă  sau se estimeaz ă  c ă  va a.ctiona o perioad ă  mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rţ i incetarea de p1M drept a prezentului contract, Card ca 
vreuna din p ă rti s ă  poat ă  pretinde celeilalte daune — interese. 
7.5 Prevederile clauzelor 7.1-7.4 se aplic ă  in mod corespunz ă tor ş i cazului fortuit. 

2 



Art.8 Modificarea ş i cotnpletarea contractului. Dispozitii finale 
8.1 Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. 
8.2.0rice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act aditional sernnat de 
reprezentantii celor cloud p ă rti, avand la baz ă  hot ă rdrile autorit ă tilor deliberative, adoptate cu respectarea 
normelor legate in vigo are. 
8.3  Once neintelegeri dintre Ott, decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
contract de asociere vor fi solutionate de p ă rti pe cale 
8.4 in cazul in care in termen de 10 de zile de la notificarea p ă rtii care se consider ă  afectat ă , nu se 
ajunge la un acord pe care amiabil ă , p ă rtile convin ca neintelegerile s ă  fie solutionate de instantele 
judec ă toresti competente de la sediul Asociatului I, 
8.5  Once notificare, cerere sau comunicare cerut ă  sau pennis ă  de prezental contract de asociere se face• 
in scris si se depune la sediul p ă rtilor. in caz de urgenta, se pot efectua comunic ă ri prin fax si 
care vor fi ulterior confirmate în scris. 

Prezentul contract de asociere a fost intocmit in 2 (doud) exemplare originale, ate un exemplar 
pentru fiecare parte semnatar ă . 

ASOCIAT 1 	 ASOCIAT 2 

JUDETUL IALOMITA 	 MUNICIPIUL/ORASUL 

PRESEDINTELE 	 PRIMARUL 
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 	 MUNICIPIULUI /ORASULUI 

MARIAN PAVEL 
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R4FI S1MTEX 0 

Tel.: 0243 230200 
fax: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Sit:A.)06a Piata Revolutiei Nr. 1  

Mum trer of CIQ Vol,mtk is+11 

CEnTIFIED MANAOEMEN  F 	1"0.1 

SSO 9001 

web: www.cknet.ro  
email: cji@cricnet.ro  

PRE$EDINTE 
	

Nr.2579 et 	24./10  .2021 
20 H 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiirdre privind aprobarea asocierii Jude ţ ului Ialornita Cu Municipiul Fetesti, 
Municipiul Urziceni ş i Orasul T ă ndgrei in vederea finantgrii in corium a dot ă rii spitalelor din 

subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare cresterii capacit ă tii de interventie 
in prevenirea ,si combaterea infectiei cu noul Coronavirus „COVID - 19" 

Prin proiectul de hoteiră re supus dezbaterii plenului se propune aprobarea asocierii Judetului 
Ialomita en Municipinl Fetesti, Municipiul Urziceni ş i Orasul Tă nclă rei în vederea finantă rii în comun a 
doteirii spitalelor din subordinea consiliilor locale cu echipatnente medicale necesare cresteril capacită tii 
de interventie in prevenirect ş i combaterea infectiei cu noul Coronavirus „COVID - 19". 

Prin adresa nr. 31541 din 15.10.2021 a Primeiriei Municipiului Urziceni se propune achizitionarea 
urmă toctrelor echipamente; 

- 16 concentratoare de oxigen individual; 
- 2 detectoare de oxigen; 
Sprijinul financiar solicitat de la bugetul judefului Ialomita este in cuantum de 100.000 lei, 

cofinantarea Municipiulvi Urziceni fiind in sum ă  de 10.000 lei. 
Primă ria Orasului Tă ndcirei solicită  prin adresa nr. 16194 din 20.10.2021 un sprzjin financiar in 

cuanium de 100.000 lei, cofinantarea Orasului Tă ndă rei fiind in surnă  de 5.000 lei, in vederea achizifiei 
echipamentelor medicale necesare Spitalului Oreisenesc Tă ndă rei pentru luarea mă surilor necesare 
intervefiei yi combaterii infectiei cu noul Coronavirus. 

In acest sens se propune achizitionarect. 
Cu adresa nr. 165452 din 20.10.2021 Primă ria Municipiului Fetesti a comunicat necesarul de 

echipamente in con textul epidemiei de Coronctvirus si a solicitat din pctrtea judefului Ialomita un sprijin 
financiar in cuantum de 200.000 lei, cofinantarect Munielpiului Fetesti flind în sumei de 25.363 lei, pentru 
achizitionarea urmă toarelor echipamente: 

Echipainent de producere oxigen; 
- Utilaje tehnologice centrală  term ică . 
Pen tru realizarea asocierii, part* vor incheia un Contract in acest sens, astfel cum este prevă zut 

de prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 27372006 privind finanfele publice locale, Cu modifică rile si 
completeirile ulterioare. Prin Contractul de asociere sunt stabilite drepturile şi obligatiile fiec ă rui 
asociat, inclusiv nivelul contributiei proprii la realizarea proiectului. 

Asocierea judetului Ialomi ţ a cu Municipiul Urziceni, Municipiul Fetesti ş i Orasul Tă ndă rei es te 
fUndamentată  de prevederile art. 89 alin. (8), art. 173 alin. (1) lit. b), e), al/n. (3) lit. d), alin. (5) lit. c), 
h) i al/n. (7) lit a) din Ordonanta de Urge*" a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile si cornpletă rile ulterioare, coroborat cu Legii nr. 273/2006 privind finanfele 
pub/ice locale, eu modific ă rile si completă rile ulterioare. 

Consiiul J6dete 'Sn atomita 

HH 11  11411 
10000094962 



PREŞ EDINTE 
MARIAN P 

Constatand că  sunt indeplinite condiftile de necesItate fi de oportunitate, propun Cons iliulni 
Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hotardrii înforma ş i conţ inutul prezentate  în  proiect. 

intocinit 
Cristian Rdureatni 



 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia Plata Revolutiei Nr.1 

   

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

web: www.cicnetro 
e-mail: cji@cfcnetro  

DIRECŢ IA COORDONARE ORGANIZARE 
	

NI% P_523  22 /122020  
20 V, 

RAPORT 
la proieetul de hotă r ă re privind aprobarea asocierli Judetului Ialomita cu Municipiul Fete ş ti, 
Municipiul Urziceni ş i Ora ş ul Tă nd ă rei in vederea finant ă rii in comun a dotă rii spitalelor din 

subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare cre ş terii capacit ă tii de 
interventie in prevenirea ş i combaterea infectiei cu noul Coronavirus „COVID - 19" 

Avand in vedere: 
adresa nr. 165452 din 20.10.2021 a Primă riei Municipiului Fete ş ti privind necesarul de 

echipamente in contextul epidemiei de Coronavirus prin care se solicit ă  tin sprijin financiar de la 
bugetul judetului in cuantum de 200.000 lei; 

adresa nr. 31541 din 15.10.2021 a Primă riei Municipiului Urziceni prin care se propune 
achizi ţ ionarea unor echipamente ş i se solieit ă  un sprijin financiar de la bugetul jude ţmlui in cuantum 
de 100,000 lei; 

- adresa nr. 16194 din 20.10.2021 a Primă riei Orasului Ţă ndă rei prin care se solicit ă  un 
sprijin finaneiar in cuantum de 100.000 lei, pentru achizi ţ ionarea echipamentelor medicale necesare 
Spitalului Or ăş enesc Ţă ndă rei pentru luarea m ă surilor necesare interve ţ iei ş i combaterii infectiei cu 
noul Coronavirus; 

Hotă rkea Guvernului nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea st ă rii de alerta pe 
teritoriul României incepand cu data de 10 octornbrie 2021, precum  i  stabilirea m ă surilor care se 
aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea  i  eombaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

- conform prevederilor Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, coroborat cu cele ale Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, autorit ăţ ile deliberative 
pot aproba asocierea pentru realizarea in eomun a unor proiecte de interes public judeţ ean. 
Asocierea se realizeaz ă  pe baza de contract de asociere, in care se prevă d ş i s-ursele de finantare 
reprezentand contributia fiec ă rei autorit ă ti a administratiei publice locale implicate. 

Astfel, propunerea de asociere a Judetului Ialomi ţ a cu Municipiul Fete ş ti, Municipiul 
Urzieeni ş i Ora ş ul Ţă n ă rei pentru realizarea achizitiilor mentionate, pe de o parte, jar  pe de altă  
parte, asigurarea unei contribu ţ ii financiare din bugetul judeţ ului, se ineadreaz ă  in dispozitiile legale 
preeizate. 

DIRECTOR EXECUTIV D.C.O. 
Ionica BAICOIANU 

cristiltn emit 

iureanu 
Consillul fbdete0 lalomita 

11111B 
10000094,39  



ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
MUNICIPIUL FETEVI 

Sir, Cola rasi, nr. 95, LC CP3, Sc. A Eta,' - IV, Tel, (004) 0243/364410, Pax. ((fl4) 0243/361206 

NR.165452/20.10.202 

CA'TRE , 
CONSILTUL RiDETEAN IALOMITA 

Avand in vedere solicitarea Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetesti 
nr.9080/19.10.2021 pentru acordarea finantarii obiectivelor " Echipament de productie 
oxigen" si "Utilaje tehnologice centrala termica " va rugam sa ne sprijiniti cu surna de 
200.000 lei ,diferenta de 25.363 lei va fi asigurata de UAT Fetesti. 

Atasat adresa nr.9080/19.10.2021 intocmita de Spitalul Municipal Anghel Saligny 
Fetesti 

Primar 	 Director economic, 
Sonchereche 	Georgica 	 Cr et, Ana 

\ 

Milfat 
, 

04,7 	$ 
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ROMANIA 
,IUDETUL IALOMITA 

PRIMART.A MUNTICIPIULUIT.JRZICENI 
Ca lea Bocumti, nr.104, cod mtal 925300 

Tel./Fax 0243/254975 

NR. 31541/ 15.102021 

CATRE, 
CONSILIUL JUDETEAN IALOIVI1TA 

Urmare a situatiei epideniologice pe teritoriul Romaniei si tinand cont de cresterea 
fulminanta a cazurilor de Covid -19, in special a formelor severe, Spitalul Municipal 
Urziceni solicita alocarea unor sume pentru achizitionarea, in regim de urgenta, a 16 
concentratoare de oxigen individual si 2 cletectoare de oxigen pentru rnonitorizarea 
concentratiei periculoase dc oxigen in saloanele COVID49. 

In prezent Spitalul Municipal Urziceni are in structura 127 paturi de spitalizare 
continua, din care 64 de paturi pentru pacientii COVID-19 si numai 36 surse de oxigen Si 
12 concentratoare de oxigen, primite de la ISU falomita. 

La moxnentul actu.al, spitaful are intemati un numar de 56 de pacienti Covid-19, 
din care 28 pacienti cu forme medii si 28 pacienti Cu forme severe, tuturor pacientilor 

necesare surse de oxigen 10 ,20 1 de oxigen pe pacient). 
Fata  dc cele mentionate mi sus, vs rug= sa aprobati incheierea unui contract 

privind asocierea UAT JUDETUL IALOMITA, Cu 0 participare de 100.000 lei si UAT 
MUNICIPIUL URZICENI, Cu o participare de 10,000 lei, pentru finantarea in comun a 
Spitalului Municipal Urziceni cu echiparnente medicale, in suma de 110.000 lei, 
necesare cresterii capacitatii de interventie in combaterea infectiei cu COVID — 19, 
respectiv concentratoare de oxigen individual, 

Cuj. tima, 

Consiliu! Jiicleteftn faomita 
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ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 

UNITA  TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA7- ORA$ T Ă NDA'REI 
,Yos. Bucurefti, Nr. 190, 925200 

Tel: 0243. 273529. Fax : 0243. 273 552 
www.primaria-tandarei.ro  

e-mail : primaria tandarei@yahoo.corn 
NR :16194120.10.2021 

CA TRE 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Prin prezenta va rugain sa ne alocati mina de 100.000 lei , pentru 	Orasenesc 
Tandarei , in vederea achizitionarii mini nurnar de con centratoare de oxigen, pentru 
asigurarea activitatii medicale. 

UAT Tandarei cofinanteaza acesta achizitie cu suma de 5000 lei. 
Alaturat va anexam adresa nr 16193720.10.2021 a Spitalului Orasenesc Tandarei. 

Va multumiml 

SEF BIROU CONTABIL1TATE 
an George Cristian 	 Ec Ograzeanu Viorica 
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