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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Feteşti, Municipiul Urziceni 

şi Oraşul Ţăndărei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea 
consiliilor locale  cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție 

în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus „COVID - 19” 
 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 25194/2021 - H din 21.10.2021 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- adresa nr. 165452 din 20.10.2021 a Primăriei Municipiului Feteşti; 
- adresa nr. 31541 din 15.10.2021 a Primăriei Municipiului Urziceni; 
- adresa nr. 16194 din 20.10.2021 a Primăriei Oraşului Ţăndărei; 
- Raportul de specialitate nr. 25239/2021 - R din 22.10.2021 al Direcției Coordonare 

Organizare; 
- Avizul nr. 25462/2021 - P din 25.10.2021 al Comisiei juridice, de  disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități; 
- Avizul nr. 25392/2021 - L din 25.10.2021  al Comisiei economico – financiară și 

agricultura 
În conformitate cu : 
- Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alerta 

pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 
 - prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2), lit. e), alin. (9)  lit. c), art. 173 alin. (1) 
lit. b), e), alin. (3) lit. d), și alin. (5) lit. c), h) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului           
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

        
      Art.1(1)  Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Feteşti în vederea 

finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal “Anghel Saligny” Feteşti cu echipamente 
medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției 
cu noul Coronavirus „COVID - 19”, după cum urmează: 

- Echipamente de producție oxigen; 
- Utilaje tehnologice centrala termică.  

(2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării echipamentelor 
medicale menționate la alin. (1) în cuantum de 200.000 lei, cofinanțarea Municipiului 
Fetești este în sumă de 25.363 lei. 

     
  Art.2(1)  Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea 

finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni cu echipamente medicale 
necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul 
Coronavirus „COVID - 19”, după cum urmează: 

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

(2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării echipamentelor 
medicale menționate la alin. (1) în cuantum de 100.000 lei, cofinanțarea Municipiului 
Urziceni este în sumă de 10.000 lei. 

     
  Art.3(1)  Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Oraşului Ţăndărei în vederea 

finanțării în comun a dotării Spitalului Orăşenesc Ţăndărei cu echipamente medicale 
necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul 
Coronavirus „COVID - 19”, după cum urmează: 

- 18 concentratoare de oxigen. 
(2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării echipamentelor 

medicale menționate la alin.(1)  în cuantum de 100.000 lei, cofinanțarea Orașului 
Țăndărei este în sumă de 5.000 lei. 

 
Art.4 Se aprobă Contractul - cadru de asociere privind asocierile menționate la 

art.1) -3), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, să semneze Contractele de asociere menționate la art. 4) şi eventualele acte 
adiţionale care nu presupun alocări financiare suplimentare celor aprobate prin prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
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Art. 7 Prin grija Secretarului General al județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Municipiului Feteşti, Municipiului Urziceni, 
Oraşului Ţăndărei și, spre știință, spitalelor prevăzute la art. 1)-3), Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

                   PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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