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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018  

privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea  
Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”   

și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 1513/2019-J din 23.01.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării 
proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Solicitarea de clarificări nr. 5 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; 

 - Raportul nr. 1514/2019-X din 23.01.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 1667/2019 - X din 28.01.2019 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Raportul nr.  1884/2019 - V din 29.01.2019 al Comisiei economico – financiare şi 

agricultură, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru Axa 
prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- 

Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul 
Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B 
– Unități de primiri  urgențe, din cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020, 

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7; 

 - Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-

2020;  

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu 

modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea 

realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”   și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după 
cum urmează: 

 

1. La articolul 2), alineatele  (2) și (3)  se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

”(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 785.465,67 lei cu TVA, compusă din 136.475,55 lei cu TVA, 

reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 648.990,12 lei cu TVA, cheltuieli 

neeligibile.  

(3) Se aprobă finanțarea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului în 
sumă de 6.687.300,07 lei cu TVA.” 

 

2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în numele 
și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I,      în situaţiile 
menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

    PREŞEDINTE 

    VICTOR MORARU 

 

 
 

 

Contrasemnează 

Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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