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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR.
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010

privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de

Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean lalomiţa,

Având în vedere:

- Referatul. de aprobare nr. 204oul] din 2.04..2021 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- adresa nr. 05/12.01.2021 a Colegiului Medicilordin județul Ialomiţa;

- Hotărârea Consiliului Judeţean !alomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul

managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă

Slobozia, cu modificările și completările ulterioare,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 34/4/- din 4204. 2021 al
Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,

asistență socială și familie;

- Avizulnr. din 2021 al Comisiei juridice, de disciplină,

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.c), art. 176 din Ordonanța de

Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile art. 187 - 189 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată,

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 3 din

19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. Art. 4 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean lalomița

nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul

Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică şi va avea următorul cuprins:

- Cod FP -07-06, Ed.2 vers. |
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“Art.4(1) Numeşte membrii Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de

Urgenţă Slobozia, după cum urmează :

- ec. loniţă Ileana Denisa- reprezentant al Direcţie de Sănătate Publică Ialomiţa,

- dr. Dumitrescu Mihaela - reprezentantal Direcţie de Sănătate Publică Ialomiţa;

- Niţescu Vlad Alexandru - reprezentantal Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- Moroianu Mihaela  - reprezentantal Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- Toma Nicoleta - reprezentant numit de Preşedintele Consiliului Judeţean

Ialomiţa;

- dr. Telehuz Anca - reprezentantal structurii teritoriale a Colegiului Medicilor

din România, cu statut de invitat;

-Dumitrescu Gabriela - reprezentantal structuriiteritoriale a Ordinului

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor

Medicali din România, cu statut de invitat. ”

Art.!l Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va

comunica, spre ducere la îndeplinire, persoanelor menţionate la art.l), Spitalului

Judeţean de Urgenţă 'Slobozia, Colegiului Medicilor din Judeţul Ialomița şi, spre știință,

Compartimentului Coordonare: Societăţi, Servicii şi Instituții Publice Subordonate-și

Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului

Județean lalomiţa, secțiunea “Monitorul Oficial ai judeţului”.

PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

Vizat,

Secretarul Generalal Judeţului Ialomița

Adrian Robert IONESCU

TGV
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REFERAT DE APROBARE

a la proiectul de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa

"> nr, 40/06.07.2010privind transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului

Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 
 

 

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune plenului modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului. asistenţei

medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia, cu modificările şi completările
ulterioare.

Urmare măsurilor de descentralizare a sistemului de sănătate, inițiate prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 329/2010, Consiliul Judeţean
Ialomița a adoptat hotărărea nr.40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenței medicale
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Prin acest act administrativ de autoritate a fost

stabilită, de asemenea, şi componența Consiliului de administrație al unităţii sanitare cu paturi,
inclusiv membrii supleanţicare, în timp, a suferit o serie de modificări urmarefluctuaţiei de personal.
În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (2) din Legea nr. 93/2006 privind reforma în domeniul

sănătății, republicată, “cu modificările şi “completările ulterioare, din structura Consiliului de
administrațiefac parte:

a) 2 reprezentanţiai direcţiei de sănătate publicăjudeţeană,
b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliuljudeţean, din care unul săfie economist;
€) un reprezentant numit de preşedintele consiliuluijudeţean;

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de
invitat;

€) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

Prin Hotărârea Consiliului judeţean Ialomiţa nr. 181 din 17.11.2020 s-a aprobat modificarea

componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, având în vedere
noua structura a plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa, mandat 2020-2024 și faptul că cei patru
consilieri care au fost numiţi ca reprezentanți ai Consiliului Judeţean Ialomiţa în structura

componenței Consiliului de administraţie al Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia nu mai au
calitatea de consilieri judeţeni, condiții în care, și-au pierdut şi mandatul de reprezentare încredințat,

precum și faptul că, instituţiile implicate au comunicat Consiliului Județean Ialomiţareprezentanţii
titulari şi supleanții propuși a fi aprobaţi în componența Consiliului de administraţie al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Prin adresa nr. 05 din 12.01.2021 Colegiul Medicilor din Judeţul Ialomiţa ne-a comunicat că a
fost aprobată demisia domnului dr. Pogorevici Victor şi noua propunere de membru cu statut de

invitat în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, respectiv
doamna dr. Telehuz Anca.

Domnul dr. Petrescu Mihai-Radu- reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din
România, cu statut de invitatîși păstrează calitatea de membru supleant în Consiliul de Administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii înforma şi conținutulprezentate în proieci.

Consillui Judetean Ialomita PREŞEDINTE

dactal,
10000078938 Teodorescu GabrielaSe
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Compartimgntpare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate

Ned514 [9008|Bmal.dd30....2021

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJI nr. 40/06.07.2010 privind

transferul managementuluiasistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență

Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomița se propune

adoptarea unei decizii administrative privitoare la înlocuirea unui membru al Colegiului Medicilor

Ialomiţa în cadrul Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Potrivit art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare în cadrul spitalelor funcţionează un consiliul de administraţie

formatdin 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare

şi funcţionare a spitalului, dintre care un reprezentantal structurii teritoriale a Colegiului Medicilor

din România, cu statut de invitat.

Prin Hotărârea CJI nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale

din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare, au

fost desemnaţi un membru titular și un membru supleant, reprezentanţi ai Colegiului Medicilor

Talomiţa în cadrul Consiliul de Adminisiraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Această

hotărâre a mai fost modificată cu privire la membru titular, ultimul act administrativ fiind cel de

nominalizare a domnului Dr. Pogorevici Victor în calitate de membru titular.

Prin adresa nr. 05/ 12.01.2021 a Colegiului Medicilor Ialomiţa ni de comunică faptul că

domnul Dr. Pogorevici Victor — membru titular a demisionat, totodată se propune înlocuirea

acestuia cu Dr. Telehuz Anca.

Din perspectiva celor de mai sus arătate, apreciem că, suntîntrunite condiţiile legale pentru

supunereaspre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

Consilier,

Petrescu Andreea Cristina

Consiliul Judetean lalomita

1000080281
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hr. 0ă din 12012021,

Către,

Consiliul JudeţeanIalomiţa,

Domnului Preşedinte

Consiliul Colegiului Medicilor Ialomiţa vă anunţă aprobarea
demisiei dlui. Dr. Pogorevici Victorşi noua propunere a noastră de
membru cu statut de invitat în cadrul Consiliului de Administraţie al
Spitalului JudeţeandeUrgenţă Slobozia, în baza Art.187 din

Lg,95/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Propunerile noastre sunt :

MembruDr. Telehuz Anca

Membru Supleant: Dr, Petrescu Mihai-Radu-

PREȘEDINTE
Dr, PO

Corsfitul Jutietean [alomita

ÎMI
0009080522

 


