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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 5/12.01.2021 privind  

aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia  la realizarea proiectului 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 24831/2021 – P din 19.10.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Nota de fundamentare nr. R1/13055/14.10.2021 a Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia; 
 - Raportul de specialitate nr. 24909/2021 – B din 20.10.2021 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 25552/2021 – B din 26.10.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 25408/2021 – X din 25.10.2021  al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9: Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;  

- prevederile Codului administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 5/12.01.2021 privind aprobarea 
participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia  la realizarea proiectului “Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează: 
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 1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de                    
13.987.858,14 lei cu TVA.” 
 
 2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art.3(1) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum 
de 13.987.858,14 lei cu TVA, din care : 

- 13.919.010,14 lei - unități medicale mobile și dotări aferente; 
-        46.000,00 lei – cheltuieli privind managementul de proiect; 
-          6.188,00 lei – cheltuieli privind informarea și publicitatea; 
-        16.660,00 lei – cheltuieli cu auditul financiar al proiectului. 
(2) În cadrul proiectului menționat la art.1) se vor achiziționa: 
a) unități medicale mobile cu dotările aferente – 3 unități în valoare de                    

13.919.010,14 lei; 
b) paturi de terapie intensivă suplimentare – 36 paturi; 
c) unități mobile de tratament compuse din container extensibil cu remorcă de transport 

și cap tractor, cu o capacitate de 12 paturi, dotată cu unitate de gaz medical pentru fiecare pat 
(oxigen și vid) – 3 unități; 

d) ventilator ATI – 36 bucăți; 
e) monitor funcții vitale – 36 bucăți; 
f) defibrilator – 3 bucăți; 
g) infuzomat – 36 bucăți; 
h) injectomat – 36 bucăți. 

            (3) Spitalul Județean de Urgență Slobozia a va asigura toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului și, dacă este cazul, din bugetul propriu toate cheltuielile ce 
pot apărea  pe durata de implementare a proiectului, altele decât cele aprobate prin bugetul 
proiectului. 
            (4) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta prevederile 
legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției 
mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și ajutorului de stat.” 
   

Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Spitalului Județean de Urgență Slobozia, Direcției Buget 
Finanțe, Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – 
Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 
 
 

                    PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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