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PROJECT DE HOTA -RA'RE NR. 
privind modificarea Hotdrarii Consiliului Jude ţ ean Ialomiţa nr. 40 din 06.07.2010 

privind transferul managementului asisten ţei medicale din cadrul Spitalului Jude ţean 
de Urgen ţ ii Slobozia, cu modificdrile i cotnpletcirile ulterioare 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţa, 
Aveind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. QUOIWP2.--e  din Aker  .2022 al Presedintelui 

Consiliului Judelean Ialomiţ a; 
- Ordinul Ministrului Să nă teiţ ii nr, 1658 din 21.06.2022 privind desemnarea 

membrilor titulari ş i membrilor supleanţ i in Consiliul de Administra ţ ie al Spitalului 
Judelean de Urgenţă  Slobozia, judelul Ialomi ţa comunicat de Direcţ ia de Să nă tate 
Publică  Ialomila cu adresa nr. IL 8861/22.08.2022; 

Hotă rcirea Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 40/06.07.2010 privind transferul 
managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judelean de Urgenţă  Slobozia, 
cu modific ă rile i completă rile ulterioare, 

Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr. 22ik( 202Z:Cdin .2kOtr, 2022 al Compartimentului 

Coo rdonare Societăţ i, Servicii i Institu ţ i Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 	  din 	2022 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, 

asistenţă  socială  familie; 
- Avizul nr. 	  din 	2022 al Comisiei juridice, de disciplină , 

drepturi, obligaţ ii ş i incompatibilităţ i; 
In conform itate Cu.. 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit.d) 	alin.(5) lit. c), art, 176 din Ordonanţa de 

Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 187 - 189 din Legea nr. 9572006 privind reforma in dorneniul 
să nă tăţ ii, republicată , CU modifiedrik ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativă  pen tru 
elaborarea actelor normative, republicată ; 

- prevederile Regulamentului de organ izare ş i func ţ ionare al Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a, apro bat prin Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modific ă rile si completdrile ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 
5772019 privind Codul Administrativ, cu mod(ic ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă  5'TE: 

Art.I Art. 4 aim. (1) din Hot ă ră rea Consiliului Jude,tean Ialomiţa nr. 
40/06.07.2010 privind transferul rnanagementului asistenţ ei medicate din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgentd Slobozia, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, se 
modified ş i va avea urmă torul cuprins: 



'-Art..4(1)--Nume,ste-membrii--Consiliului-de--administra ţ ie--al-Spitalului—Jude ţ ean- de 
Urge* Slobozia, dup ă  cum urmează : 

- Radu Maria Marilena reprezentant al Direcţ iei de Sdn ă tate Publied Ialomiţ a; 
- dr. Durnitrescu Mihaela reprezentant al Direcţ iei de Să nă tate Publied Ialomiţa; 

Niţ escu Vlad Alexandru - reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţ a; 
- Moroianu Mihaela reprezentant al Consiliului Judeţ ean Ialomi ţa; 
- Toma Nicoleta reprezentant numit de Pre,s'edintele Consiliului Judeţ ean 

Ialomiţ a; 
- dr. Telehuz Anca reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor 

din Romania, cu statut de invitat; 
- Dumitrescu Gabriela - reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului 

Asisten ţ ilor Medicali Generalisti, Moaselor ş i Asisten ţ ilor 
Medicali din Romania, cu statut de invitat. 

(2) Numeste membrii suplean ţ i ai Consiliului de administraţ ie al Spitalului Judeţ ean 
de Urge* Slobozia, dup ă  cum urmează : 

- Corbu Ileana - reprezentant al Direcţ iei de  Să nă t  ate  Publică  Ialomiţ a; 
- dr. Hanganu Elena - reprezentant al Direcţ iei de Să nă tate  Pub  lică  Ialomiţ a; 
- Dinu Alexandru reprezentant al Consiliului  Jude [can Talomiţa; 
- Beciu Elisabeta - reprezentant al Consiliului Judeţ ean Ialomiţa; 
- Niculescu Nicoleta — reprezentant numit de Presedintele Consiliului  Jude [can  

Ialomiţa; 
- dr. Petrescu Mihai-Radu — reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului 

Medicilor din Romania, cu statut de invitat; 
- Dumitru Florin — reprezentant al structurii teritoriale  a  Ordinului Asisten ţ ilor 

Medicali Generaliş ti, Moaselor ş i Asisten ţ ilor Medicali din 
Romania, cu statut de invitat. 

Art.H Prin grija Secretarului General al Jude  ţ ului Iaiomiţa, prezenta hotă rare se va 
comunica, spre ducere  la  indeplinire, persoanelor menţ ionate la art.I), Spitalului Judeţean 
de Urge* Slob  ozia, Direcţ iei de Să nă tate Publică  Ialomiţa yi, spre stiinţă , 
Compartimentului Coordonare Societăţ i, Servicii ş i Instituţ ii Publice Subordonate 
Instituţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialon2iţa, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului 
Judelean Ialomila, secriunea "Monitorul Oficial al judeţ ului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL- 

Avizat, 
Seeretarul General al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind modificarea Hot ă rarii Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 40706.07.2010 privind transferul managetnentului asistentei medicale din eadrul Spitalului 
Judetean de Urge* Slobozia, cu modific ă rile .i complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotarare sup us dezbaterii se propune plenului modificarea Hoteirarii 
Consiliulni Juderean Ialomita nr. 40/06.07.2010 privind transferul rnanagementului asistentei 
medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia, Cu modificdrile ş i completeirile 
ulterioare. 

Urmare masurilor de descentralizare a sistemului de seineitate, initiate prin Ordonanta de 
(Jrge* a Guvernului nr. 162/2008, respectiv Hoteirarect Guvernului nr. 529/2010, Consiliul Judeţ ean 
Ialomita a adoptat hotă rarea nr.40/0607.2010 privind transferul mcmagementului asistentei medicale 
din cadrul Spitalului Judetean de Urge*" Slobozia. Prin acest act administrativ de autoritate a fast 
stabilitd, de asemenect„yi componen ţ a Consiltului de administraţ ie al unitatii sanitare cu paturi, 
inclusiv membrii supleanti care, rn timp, a suferit o serie de modific ă ri urmare fluctuatiei de personal. 

In  conformitate cu prevederile art. 187 aim. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul seMett ă tii, republicatei, cu modificeirile yi completarile ulterioare, din structura Consiliului de 
administratie fac parte: 

a) 2 reprezentanti ai directiei de seincitate publicd judeteand ; 
b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judetean, din care urtul stifle economist; 
c) un reprezentant numit de preyedintele consiliului judetean; 
d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu stcztut de 

invitat; 
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generaliyti, 

Moayelor ş i Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat. 
Prin Hotă rarea Consiliului judelean Ialomita nr. 181 din 17.11.2020 s-a aprobat modificarea 

componen ţ ei Consiliului de Administrate al Spitalului Juderean de Urgentd Slobozia, avand in vedere 
noua structura a plenului Consiliului Judetean Ialomiţa, mandat 2020-2024 yi faptul cei cei patru 
consilieri care au fost numiţ i ca reprezentanti ai Consiliului Judetean Ialomiţa in structura 
component ei Consiliului de administratie al Spitalului Juderean de Urge* Slobozia flu mai au 
calitatea de consilieri judeteni, conditii in care, ii-au pierdut i mandatul de reprezentare incredinţ at, 
precum i faptul cd, institu ţ iile implicate au cornunicat Consiliului Jude/can Ialomiţ a reprezentanţ ii 
titulari yi sup/can/ii propuyi a fi aprobaţ i in componenta Consiliului de administratie al Spitaluhti 
Judeţ ean de Urgenţ ei Slobozia. 

Prin adresa nr. IL 8861 din 22.08.2022 Direc ţ ia de Sandtate Publicei Ialomiţa ne-a comunicat 
Ordinul Ministrului Seindratii nr. 1658 din 21.06.2022 prin care au fost desemnati membrii titulari ai 
DSP Iczlornita in Consiliul de Administratie al Spitalului Jude/can de Urgentd Slobozia doamna Radu 
Maria Marilena ş i doamna dr. Dumitrescu Mihaela. 

Membrii supleanti reprezentan ţ i ai Direcţ iei de Seineitate Publicd Ialomi ţa desemnati prin OMS 
nr. 1658/21.06.2022 sunt doarnna Corbu Ileana ş i doamna dr. Hanganu Elena. 

Constatand cd sunt indeplinite conditiile de necesitate yi de oportunitate, propun Consiliului 
Jude/van Ialomita adoptarea hotă rarii in forma yi continutul prezentate in proiect. 

Redactat, 
Tudorache Emilia 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind modificarea Hot ă rArii CJI nr. 40/06.07.2010 privind 

transferul managementului asistentei medicale din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgentă  Slobozia, cu modific ă rile $i complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hot:di-are supus dezbaterij Consiliului Judetean Ialomi ţ a Sc propune 
adoptarea unei decizii administrative privitoare la inlocuirea unor membrj aj Directiei de 
S ă nă tate Publice Ialomita hi cadrul Consihul de administrate al Spitalului Judetean de 
Urgent Slobozia. 

Potrivit art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s ănă tă ti, 
republicat ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare in cadrul spitalelor func ţ ioneaz ă  un 
consiliul de administrate format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele 
probleme de strategic, de organjzare ş i functionare a spitalului, dintre care dui reprezentant at 
Directiej de S ă nă tate Publice Ialomita 

Prin Hot ă rarea CJI nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistentei 
medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urger*. Slobozia, cu modific ă rile i complet ă rile 
ulterioare, au fost desemnat doi membrj titulari i doi membri suplean ţ i, reprezentant ai 
Directiei de S ă nă tate Publice Ialomila in cadrul Consiliul de Administrate al Spitalului 
Judetean de Urgenţă  Slobozia, 

Prin ordinul Ministeruluj S ă nă tă tii nr. 16581 21.06.2022 ni de comunic ă  componenţ a 
membrilor titulari ş i membrilor supleanti in Consiliul de Administrate al Spitalului Judetean 
de Urge* Slobozia , avand urm ă loarea stTuctur ă : 

-Membrii tjtulari: 
-D-na. Radu Maria Marilena-reprezentant Mirkisterul S ă'nătăţ ii 
-D-na. Dumitrescu Mihaela- reprezentant Ministerul S ă nă tă tii 

-Membrii supleanţ i: 
-D-na. Corbu Ream- reprezentant Ministerul S ă nă tă ti 

D-na. Hangarru Elena- reprezentant Ministerul S ănk ăţ ii 
Din perspectiva celor de mai sus ar ă tate, apreciem c ă , sunt intrunite conditile legale 

pentru supunerea spre aprobare a acestui project de hot ă rdre. 

Director executiv, 	 Consiljer, 
Vlad Cristian 	 Roman Diana 



MINISTERUL SANATATII 
DIRE CTIA D F SANATATE PUBLICA IALoivirrA 

Slobozia„ str, Aleea Cosminuluil nrA, COD 920013 lalonitta 
TeL 043. 230 280 Fax. 043, 232 384 
Erne  -cisp,lalorrita@dspiaiornitan  	 

 

   

IL 8861/22.08.2022 

Catre 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Urmare a OMS nr. 1658/21.06.2022, va facem cunoscut conform 
documentului atasat noua componenta a membrilor supteanti in Consiliul 
de Administratie at Spitalutui Judetean de Urgenta Slobozia. 

Cu stima sî consideratie 

Director Executi:  
Radu aria 



rv1lrRuL SANATATI1 

ORDIN 

privinci desemnarea membrilor t1tu1ar7q,i membrtior iupkan ţ i  î  Consi1iuI cie Administratie 
Spitalului Judelean'clo Urgen0 Sicbmia, jLlde ţ W laicrnita 

Miand: 

Adresa Directiei de Sginkate  Pubic  laomI nr.11,8113/30.05.2022 inregistrat6 la 
Ministerul S6n5t4i sub nr.AR 9171/06.06.2022 si NR. SMSS 3603/07,06.4022 

- referatul Directiel generale resurse urnane, structuri si politic i salariale 

in conformitate Cu:  

prevederile art.187 din Legea nr.95/2006 privind reform@ In domeniul irită ii, republicata, 
cu  mcclific6rile ş i compiet5rile ulterioare; 

In terneitol: 

art,7 alin.(4) din Flotă ră rea Guvernului RomAnlei nr.144/2010 privind organizarea 
functionarea Ministerulul S ă nă tă til, cu modific ă rile si complet ă rile ultericare, 

rninistrul s ă n ă tă til smite urm ă torul 

Incep5nd cu data prezentului crdin, Be desernneaziiLtrntorii rnembri titular 
rnembri upleanti In Car  liu  do  alministratie al Spitalului Judetean de Urgenta" Slebota, juclep.,i1 
ialomita: 

Atternbri tiadari: 
▪ 0-na. Radu Maria Marilena reprezentant Ministerul SAatalt r ii 
• 0-na, Dumitrescu IVIihaela - reprezentant MinIsterui S ă n ă tă tfl 

Tlilernrori supleanti: 
* D-na. Corbu [beetle - reprezentant Ministerul S ă n ă tă tii 
▪ 0-na. Hanganu Elena - reprezentant MinIsterul S ă n ă tă tii 

Art 2. incepă nd cu data prezentului ordin îi Inceteaz ă  aplicabilitatea Ordinul ministrului 
s ă n ă tă tii nr,1417/13.09.2019 pnvind desemnarea membrilor si membrilor supleanti in Consillui de 
Administratle al Spitalului Judetean de Urgent Slobizla, judetul lalcmita. 

Art,3, Persoanele desemnate au obligga ca 7n termen de 10 zile de la data primiril ordinului 
de desemnare, s ă  depun ă  la nivelul spitalului, in cdpie certlficata' pentru conformitate cu originalui 
documentele prev ă zute la alin, (4 1 ) al art. 187 din Legea nr. 96/2008 privincl reforma in domeniul 
s ă n ă t ă tli, republicat ă  Cu modifIc ă rile si complet ă rile ulerioare. 

Directla general ă  resurse um ane, structun si politici selariale din Ministerul S ă n ă tăIii, 
Directia de S ă n ă tate Public ă  a judeturui lalomita si Spitalul Judetean de Urgent ă  Slobozia, judetul 
lalarnIta, vor lua m ă surile care se impun pentru comunicarea si respectiv ducerea la indepPnire 
dispozitillor prezentului ordin. 

Art. 6. Prezentul ordin poate fi contestat Is instanta competent ă  in termenele ş i condiVile 
Legil nr, 554/2004 a cantenciosului administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ultorioare, 

/7 eiR/R141.51CRU6 SANATATII 
/ 

1.101 . 1. 	Weir.. 	AN DRU RAFILA 
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