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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării proiectului : „Achiziționarea de echipamente destinate  

reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25837/2022 – I  din 05.10..2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 

 - Raportul de specialitate nr. 25857/2022 – Q din 05.10.2022 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 26055/2022 – C din 07.10.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 26039/2022 – Y din 07.10.2022 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile „Ghidului Solicitantului pentru investiții în dotarea spitalelor publice cu 

echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale 
din Planul național de redresare și reziliență (P.N.R.R) - Componenta C12 – Sănătate- Investiția 
2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice -I2.4. Echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale”; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1  Se aprobă depunerea și realizarea proiectului „Achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate- Investiția 2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice -I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 
infecții nosocomiale, apelul de proiecte   MS-0024. 

 
 Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, în cuantum de 26.020.725,18 lei (TVA inclus), 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a 35.700,00 lei (TVA inclus), 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
   

Art. 4 Consiliul Județean Ialomița se angajează să finanțeze din bugetul județului 
Ialomița eventualele costuri conexe aferente proiectului „Achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și va asigura toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

 
Art. 5 Se certifică valorile ratelor infecțiilor nosocomiale, Rata infecțiilor Clostridium 

difficile, Rata infecțiilor microorganisme MDR, Numărul de probe analizate de microbiologie, 
Gradul de ocupare al unității sanitare, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 6 Se împuternicește Marian Pavel - președinte să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele U.A.T Județul Ialomița şi al Partenerului, dacă este cazul. 
 
Art. 7 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre U.A.T. Județul Ialomița și Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia în vederea implementării proiectului, prevăzută în anexa nr. 3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 8 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată în vederea ducerii la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia și, spre știință, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.  

 
 

         PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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