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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 40/06.07.2010 

privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2508 din 24.03.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii temporar delegate; 

-   hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 40/06.07.2010 privind transferul 

managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia, modificată prin hotărârea nr. 16 din 07.02.2014; 

- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 06.03.2015 privind 

desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa să exercite 

atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

- adresa Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia nr. R6/5 din 12.03.2015, 

- Raportul nr. 2509 din 24.03.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul  nr. 2652 din 27.03.2015 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 2640 din 27.03.2015 al Comisiei muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

 - Procesul verbal nr. 2730 din 31.03.2015 al Comisiei de validare, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) şi alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 186 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 40/06.07.2010 privind 

transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează : 
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a. art.3 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

 

”Art.3 Numeşte reprezentanţii Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de 

administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, după cum urmează : 

- Andriescu Adrian - membru;             

- Condruţ Ileana  - membru; 

- Enescu Gheorghe - membru supleant; 

- Mihăilă Ştefan - membru supleant. ” 

 

b. la art.4 alin.(1), liniuţele a 3-a şi a 4-a se modifică şi vor avea următorul 

cuprins : 

 

” - Andriescu Adrian - reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

   - Condruţ Ileana  - reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa.” 

 

c.  la art.4 alin.(2), liniuţele a 3-a şi a 4-a se modifică şi vor avea următorul 

cuprins : 

 

” - Enescu Gheorghe - reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

   - Mihăilă Ştefan - reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa.” 

 

 

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica persoanelor nominalizate la art.1, Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia, Direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei de 

Sănătate Publică Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

 

               p. PREŞEDINTE,                                        

                                                                                     Contrasemnează, 

             VICEPREŞEDINTE                      Secretarul judeţului Ialomiţa 

      Ştefan MUŞOIU                                              Adrian-Robert IONESCU 
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