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RAPORT
la proiectul de hotirire privind modificarea Hotirfirii Consiliului Judefean

Ialomi{a nr. 70 din 16.11.2012 privind inifierea qi implementarea proiectului

,,Achizifionare echipamente specifice pentru imbuniti{irea capacitifii 9i calitifii

sistemului de interven(ie in situafii de urgenfi gi pentru acordarea asistenfei
medicale de urgen{I qi a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia -

etapa aI.I,-a"rprin Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari ,rSituafii de Urgenfl
Sud Muntenia"

Proiectul de hot[rdre supus dezbaterii Consiliului Judefean Ialomila propune modificarea

Hotdrdrii Consiliului Jude{ean Ialomifa nr.70 din 16.11.2012 privind inifierea qi implementarea

proiectului ,,Achiziqionare echipamente specifice pentru imbundt[{irea capacitAlii qi calitalii

sistemului de intervenfie in situafii de urgen{I qi pentru acordarea asistenfei medicale de urgen{I

qi a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia - etapa a ll-a", prin Asociafia de

Dezvoltare IntercomunitarL,,Situalii de Urgenfd Sud Muntenia".
Prin Hotdrdrile Consiliului Jude{ean Ialomifa nr. 44 din 15.07.2009 9i nr. 70 din

16.11.2012, judeful Ialomila s-a asociat cu Judefele Argeq, Cdldraqi, Ddmbovifa, Giurgiu,
prahova qi Tileorman in vederea constituirii Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Situafii
de Urgen{d Sud Muntenia"pentru rcalizarea proiectului,,Achizilionare echipamente specifice

pentru imbun6tdfirea capacitdlii qi calitdlii sistemului de intervenfie in situafii de urgenfd qi

pentru acordarea asistenfei medicale de urgenf[ qi a primului ajutor calificat". Totodatd, prin

Hotdrirea Consiliului Jude{ean Ialomifa nr. 70 din 16.11.2012 a fost desemnat domnul $tefan
Muqoiu, vicepregedinte al Consiliului Judefean Ialomifa, ca reprezentant al Judefului Ialomila ?n

organele de ionducere ale Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Situalii de Urgenfd Sud

Muntenia".
Conform Statului Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,situafii de Urgen{d Sud

Muntenia", Consiliul de Administrafie al asociafiei este organul executiv de conducere al

acesteia, este compus din reprezentan{i ai unitdlilor administrativ-teritoriale componente,

desemna{i de consiiiul judefean, care se intruneqte in qedinfe ori de cdte ori este nevoie, la

convocarea preqedintelui sdu, qi se intruneqte legal in prezen[a majoritilii membrilor in funcfie.

Deoarece programul domnului vicepreqedinte nu permite intotdeauna ptezein[a sa la toate

qedinfele aiestui Consiliu, considerlm ci este oportund desemnarea unui alt reptezentant in

cadrul acestui organ.
Avdnd in vedere cele susmen{ionate, consider[m cI proiectul de hotdr6re este legal in

forma qi confinutul propus spre adoptare.
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