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EXPUNERE DE MOTIW
la proiectul de hofirdre privind aprobarea asocierii jadelului Ialomila cu unitdgile sanitare cu paturi din

judelul lalomilo, transferate auloritdlilor publice locale, tn vederea ftnanldrii in comun
a serviciilor publice de asistenld medicald spitaliceascd

Proiectul de hotdrdre propune dezbaterii Consiliului Judelean lalomila aprobarea asocierii
judelului Ialomila cu unitdlile sanitare cu paturi din judelul lalomila, transferate autoritdlilor publice
locale, tn vedereafinanldrii tn comun a sertticiilor publice de asistenld medicald spitaliceascd

In cursul anului 2010, prin Hotdrdrea de Gwern nr. 529, managementul unitdlilor sanitare cu
paturi din municipiile FeteSti ;i Urziceni, respectiv orasul f,dnddrei a fost transferat cdtre autoritdlile
administraliei publice locale. Este momentul din care responsabilitatea pentru desfisurarea in condisii
optime a actului medical revine, fn aria de competenld teritoriald, reprezentanlilor legali ai autoritdlilor
locale. Asupra mdsurilor de eficientizare a activitdlii spitalelor publice cu paturi, adoptate in perioada
2010-2014, Si-au pus amprenta qi restricliile financiare generote de contextul economico-financiar
nalional ;i internalional, ceea ce a condus la o reducere consistentd din partea statului a sprijinului
financiar pentru activitotea sanitard, pe anumite paliere. Anual, sumele acordate spitalelor prin contractul
tncheiat cu casa de asigurdri de sdndtate judeleand au fost din ce tn ce mai mici, crednd dezechilibre
majore in buna gestionare a activitdlii spitalelor, in special pe partea de funclionare.

Necesitatea Si oportunitatea promovdrii proiectului de hotdrdre are la bazd contracararea acestei
stdri fu fapt, prin finanlarea in comun a serviciilor publice de asistenld medicald desfd;urate tn spitalele
cu paturi din judelul lalomila, obiectivul urmdrit fiind reprezentat de creSterea eficienlei Si a gradului de
satisfaclie a populalieifayd de aceste servicii.

Potrivit competenlelor ce ti revin, Consiliul Judelean Ialomila poate cooperq sau se poate asocia
cu persoane juridice romdne tn vederea finanldrii gi realizdrii tn comun a unor acliuni, lucrdri, sewicii squ
proiecte de interes public judelean (art. 9l alin. 6 lit. a din Legea adninistraliei publice locale
nr. 215/2001, republicatd, cu madificdrile Si completdrile ulterioore). Reglementdrile cu caracter special
din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sdndtdlii stabilesc, pe de o parte, cd spitalul este
unitatea sanitard cu paturi, de utilitate publicd, cu personalitate juridicd, ce furnizeazd servicii medicale
(art. 165 alin.I), iar, pe de oltd parte, bugetele locale participd la finanlarea unor cheltuieli de
administrare Si funclionare, respectiv bunuri Si servicii ale unitdlilor sanitare cu paturi transferate
(art. 190 6 ).

Spitalele beneficiare ale proiectului de hotdrdre sunt spitale publice care furnizeazd servicii
medicale ce deservesc circa 2/3 din populalia judelului lalomila, dar Si pentru o pondere importantd a
judelelor limitrofe. Potrivit sumelor preconizate a fi acordate prin contractul cu Casa de Asigurdri de
Sdndtate Ialomila tn anul 2014, acestee sunt mai mici decdt cheltuielile aferente serviciilor publice de
asistenld medicald spitaliceascd, existdnd riscul ca activitqtea spitalelor sdfie tnchisd.

Prin proiectul de hotdrdre se prolrune ;i aprobarea unui contract cadru de asociere, modalitdlile
de alocareq q resurselor bugetare de sprijin pe activitdli ;i tmputernicirea preSedintelui Consiliului
Judelean Ialomila pentru semnarea contractele de asociere cu beneficiariifinanldrii din bugetul propriu al
judelului lalomila.

Avdnd in vedere cd proiectul de hotdrdre indeplineSte conditriile de oporhtnitate, necesitate Si
legalitate, propunem Consiliului Judelean Ialomila adoptarea lui tnforma Si conlinutul prezentate.
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