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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7973/2018 - B din 09.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 7975/2018 – Z din 09.05.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, 
În conformitate cu: 

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţi, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special în zonele sărace și izolate, Operaţiunea 
8.1.A – Ambulatorii, Apelurile de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni cod apel 
POR/266/8; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conţinutul Notei conceptuale prevăzută la art.1). 
  
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

     Contrasemnează 
     Secretarul județului Ialomița, 

        Adrian Robert IONESCU 
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