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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 207/07.10.2022  

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. 27706/2022 – Q din 25.10.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 

 - Raportul de specialitate nr. 27720/2022 – S din 25.10.2022 al Direcţiei Investiţii şi Servicii 
Publice; 
 - Avizul nr. 28038/2022 - I din 27.10.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 27993/2022 – Q din 27.10.2022 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- prevederile „Ghidului Solicitantului pentru în dotarea spitalelor publice cu echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate 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; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 45 și art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, 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. I  Art. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 207/07.10.2022 privind aprobarea 
realizării proiectului : „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și 
dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
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 ”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 27.886.300,08 lei (TVA inclus), conform anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

 Art. II (1) Art. 4 din Anexa nr. 3 la  Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 207/07.10.2022 
privind aprobarea realizării proiectului: „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 
nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ” Articolul 4 – Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) 

Judetul Ialomița  
Lider de parteneriat  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile: 
35.700,00 lei, respectiv 100%. 
Valoare eligibilă – 27.850.600,08 lei inclusiv TVA 
Valoare neeligibilă - 35.700,00 lei inclusiv TVA 
Valoare totală – 27.886.300,08 lei inclusiv TVA 

Spitalul Județean de 
Urgență Slobozia  
Partener  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile: 0 
lei, respectiv 0%. 
Valoare eligibilă - 0 lei inclusiv TVA 
Valoare neeligibilă - 0 lei inclusiv TVA 
Valoare totală - 0 lei inclusiv TVA 

(2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 207/07.10.2022 privind 
aprobarea realizării proiectului: „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 
nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia”, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art. III 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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