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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. 5725/2020 - S din 16.03.2020 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- adresa nr. 2712 din 16.03.2020 a Primăriei Municipiului Feteşti şi Memoriul 

justificativ nr. 1787 din 16.03.2020 al Spitalului Municipal „ANGHEL SALIGNY” Feteşti; 
- adresa nr. 5807 din 16.03.2020 a Primăriei Municipiului Urziceni şi Memoriul 

justificativ al Spitalului Municipal Urziceni nr. 2297 din 16.03.2020; 
- adresa nr. 3624 din 16.03.2020 a Primăriei Oraşului Ţăndărei; 
- Raportul nr. 5731/2020 - S din 16.03.2020 al Direcției Coordonare Organizare; 
În conformitate cu : 
- Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență din anul 2020 

privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și 
combaterea infecției cu noul Coronavirus; 

- Planul de măsuri şi Hotărârile pentru prevenirea și intervenția în cazul suspiciunii 
sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 la nivelul județului Ialomița 
aprobate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomița; 

-  Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României; 
 - prevederile art. 89 alin. (8), art. 173 alin. (1) lit. b), e, alin. (3) lit. d), alin. (5)     lit. 
c), h) și alin. (7) lit. a) 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;  
 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: 

- 3 aparate de ventilaţie mecanică; 
- 2 concentratoare O2; 
- 1 nebulizator; 
- 1 defibrilator; 
- 3 monitoare funcţii vitale; 
- 1 detector digital radiografii pulmonare; 
- 2 trolii echipate pentru urgenţe; 
- 2 paturi ATI; 
- 1 aspirator de secreţii; 
- 1 brancard urgenţă.  

(2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării echipamentelor 
medicale menționate la alin.(1)  în cuantum de 400.000 lei, reprezentând 90% din 
valoarea acestora. 

     
  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: 

- 4 monitoare funcţii vitale; 
- 4 injectomate; 
- 1 ventilator ventilaţie mecanică; 
- 7 termomentre non contact. 

 (2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării echipamentelor 
medicale menționate la alin.(1)  în cuantum de 180.000 lei, reprezentând 90% din 
valoarea acestora. 

     
  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: 

- 1 container  6000X2400X2600 mm (dotat cu WC, lavoar, duș, boiler); 
- 1 aparat de ventilaţie (acționat pneumatic și controlat electronic atât pentru 

uz pediatric, cât și pentru adulți, folosit pentru terapia intensivă). 
(2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării echipamentelor 

medicale menționate la alin.(1)  în cuantum de 90.000 lei, reprezentând 90% din valoarea 
acestora. 
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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 Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, să semneze Contractul de asociere menționat 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. 
 
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 
VICTOR MORARU 

                                                                                                      
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                                  Secretarul General al judeţului Ialomiţa, 
                                                                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
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