
Cod FP – 07 – 06, vers1 

 

 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  în dosarul  nr. 453/312/2015 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.9100 din 27.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu completările 

ulterioare,; 

 Examinând: 

 - adresa nr. 10343/27.10.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 -  Raportul  nr. 9105 din 27.10.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

-  Raportul nr. 9145 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. I alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 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 Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 

în dosarul  nr. 453/312/2015, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acestuia. 

 

Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri 

vor fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul instituţiei prevăzute la art.1, prin grija 

managerului. 
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Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării.  

  

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând 

să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

      p. PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

    VICEPREŞEDINTE                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 

              Ştefan MUŞOIU                                         Adrian Robert IONESCU 
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Adoptată la Slobozia                                                                                                                     DIG 
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