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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._W

privind modificarea și completarea anexei ia Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomita ur.

13/15.07.2016privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia, cu completările ulterioare

Consiliul Judeţean Ialomița,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare ur.

Consiliului Judeţean Ialomita;

2644 /2021-d din 24 2021 al Preşedintelui

Examinând:
Raportul de specialitate
nr. 30$.L /2021- J din +%06.2021 al
Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Poblice Subordonate;
- Avizul nr.
/2021- _____ din
.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială şifamilie,
- adresa nr. Ri 4954 din 12.04.2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,
- avizul nr. ÎL — 1918 din 08.03.2021 al Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa
pentru completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia,
În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) și alin. (5) pet. c) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern ur. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătății
către autorităţile adminisirației publice locale, actualizată;
- prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codulfiscal, a Legii educaţiei naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte norimative,
- prevederile art. 9 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul
de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;
În temeiul art. 196 alin.(Î) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE
Art] Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13/15.07.2016 privind

aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

„= - Stațiadehemodializăprevăzută cu5-aparatese transformă în- Centru de dializă- --cu 10 posturi de tratament.
—

2. la "Ambulatoriul integrat cu cabinele de specialitate” se introduce un nou
cabinet, "cabinet de ortopedie pediatrică ”.
ArtÎl Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.Il] Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se
va comunică, spre ducere la îndeplinire, Consiliului de administrație și managerului
Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia și, spre știință, direcțiilor de specialitate
implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Județean Ialomiţa — secțiunea "Monitorul Oficial al Județului”
PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judeţului Ialomita,
Adrian Robert IONESCU
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cod (4
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Ialomiţa nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia, cu completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomita se

propune modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița
nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Svitalului Judeţean de
Urgență Slobozia, cu completările ulterioare.
În conformitate cu atribuţiile stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 37/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Ialomița are obligația de a asigura "cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interesjudețean privind sănătatea ”.
Managementul Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia a fost transferat către
Consiliul Județean Ialomiţa în anul 2010, stare de fapt şi drept ce a creat obligaţii
autorităţii publice judeţene și în ceea ce privește structura organizatorică a unității
Sanitare cu paturi.
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Potrivit prevederilor art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 autorităţile
administrației publice locale înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii
avizului conform propunerile managerului unităţii privind modificarea structurii
organizatorice, reorganizarea, pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management

a fost transferat, pentru aprobarea acestora.
„Prin derogare de la aceste prevederi pentru anul 2021 potrivit art. 9 alin. (1) şi
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, "consiliile județene aprobă
propunerile privind modificarea structurilor organizatorice pentru spitalele din
domeniul său de competență, cu avizul direcțiilor de sănătate publicăjudețene ”.
La solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, Direcţia de Sănătate
Publică Ialomiţa transmite prin adresa nr. IL — 1918 din 08.03.2021, avizulreferitor la
introducerea în cadrul Ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate a unui nou
cabinet, şi anume, "cabinetul de ortopedie pedriatică” și modificarea staţiei de
hemodializă în centru de dializă cu 10 posturi de tratament.
Constatând că sunt îndeplinite condițiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conținutul
prezentate în proiect.
|
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RAPORT
“la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii
organizatoricea Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia, cu completările ulterioare

Prin „proiectul de hotărâre inițiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa se
prăpiune modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. |
13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgenţă
Slobozia, cu completările ulterioare.
- Proiectul de hotărâre este fundamentat atât din punct de vedere juridic, cât şi din cel
aloportunității şi necesităţii.
|
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia este instituție sanitară cu paturi de interes
judeţean, al cărei management a fost transferat Consiliului Judeţean Ialomiţa în cursul anului
2010, potrivit unei succesiunide acte normative în domeniu: O.U.G. nr. 162/2008, H.G. nr.
56/2009, O.U.G. nr. 48/2010 şi H.G. nr. 529/2010.
Conform prevederilor art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006: "Structura
organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru
spitalele publice din rețeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu rețea sanitară
proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului

instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

|

Prin derogare de la aceste prevederi pentru anul 2021 potrivit art. 9 alin. (1) şi (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, “consiliile județene aprobă propunerile
privind modificarea structurilor organizatorice pentru spitalele din domeniul său de
competență, cu avizul direcțiilor de sănătate publicăjudețene ”.
Pe baza solicitării Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, Direcţia de Sănătate
Publică Ialomița, prin avizul conform nr. ÎL - 1918 din 08.03.2021, confirmă legalitatea
introducerii în cadrul Ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate a unui nou cabinet,
şi anume, "cabinetul de ortopedie pedriatică ”şi modificarea staţiei de hemodializă prevăzută
cu 3aparate în centru de dializă cu 10 posturi de tratament.
Proiectul de hotărâre îndeplineşte toate condițiile prevăzute de lege în vederea
ăpii și aprobării sale.
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CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
Revenim la adresa R1/3322 din data de 12.03.2021, prin caretransmitem spre aprobare
avizul Direcţiei de Sănătate Publică Ialomița, numărul IL-1918 din data de 08.03.2021, pentru
completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgenţă Siobozia, în baza

prevederilor Legii nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a art. 16, alineatul (1) din
Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr 70/2020, după cum urmează:
-

Introducerea în structura organizatorică a Cabinetului de Ortopedie Pediatrică în
Ambulatoriul Integratal Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia

-

Centrul de dializă cu 10 posturi de tratament(transformarea din Staţie dedializă în Centru

de dializă și modificarea numărului de posturi de tratament de la 5 la 10 posturi de
hemodializă) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Atașăm copie a avizului Direcţiei de Sănătate Publică Ialomita.
Cu deosebită considerație,

Manager doi
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ANĂTĂȚII
MINISTERUL SĂNĂ

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIȚA
Slobozia, str. Aleea Cosminului, nr. 4, judetul Ialomiţa

tel. 0243-230280;fax. 0243-232384
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SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA,
JUDETUL IALOMITA

Urmarea adreselor dumneavoastra nr. R 2214/15.02.2021 si R
2588/23.02.2021, inregistrate la DSP lalomita cu nr. !L-1918 din
16.02.2021,

respectiv

IL-2558/23.02.2021,

va

comunicam

in

baza

prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si a art.

16, alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020,

avizul Directiei de Sanatate Publica lalomiia, pentru completarea
structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, dupa
cum urmeaza;
- Introducerea in structura organizatoriza a cabinetului de consultatii in
specialitatea Ortopedie Pediatrica - Notificare nr. 416/02.07.2019, in
Ambulatoriul Integrat a! Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia si a
Centrului de dializa (transformarea din Statie de dializa in Centru de

dializa. Majorarea a nr. de posturi de tratament de la 5 la 10 posturi de

hemodializa), a Spitalului Judetean de Urgenta Siobozia - Notificare nr.

893/09.01.2020,

Anexam

sanitare,

notificarile si structura organizatorica a acestei unitați
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