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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru  

realizarea proiectului  ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și 
Ialomița la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15879/2018-D din 03.09.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 15791/2018-R din 03.09.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020; 
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Generale de accesare a fondurilor în 

cadrul POR 2014-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor 

pentru 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, PROIECTE NEFINALIZATE Obiectivul Specific 8.2 – 
Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei îngrijirii spitalicești de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi 
de primiri  urgenţe, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7regiuni – Nefinalizate - Cod Apel 422/8, din 
cadrul Programului Operaţional Regional  2014-2020; 

- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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(1) Se aprobă participarea Judeţului Ialomiţa, în calitate de partener, la 
parteneriatul pentru realizarea proiectului ”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din 
judeţele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale de urgenţă” în vederea obţinerii de 
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finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1, PROIECTE NEFINALIZATE Obiectivul Specific 8.2, 
Operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7regiuni – 
Nefinalizate - Cod Apel 422/8. 
            (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta 
prevederile legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului 
de stat. 
 
 Art.2 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat în vederea implementării în 
comun a proiectului ”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Prahova și Ialomiţa 
la servicii medicale de urgenţă”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  

Art.3(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
15.686.240,70 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Ialomiţa la finanţarea proiectului, în 
valoare de 1.271,51 lei cu TVA, reprezentând 0,008% din valoarea eligibilă a proiectului, 
respectiv 2% din cheltuielile proprii aferente proiectului. 
          (3) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului 
Ialomiţa toate costurile neeligibile ale proiectului, inclusiv costurile conexe, aferente 
Judeţului Ialomiţa (UAT Judeţul Ialomiţa și unităţi sanitare). 
 (4) Se aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării 
proiectului, aferente Judeţului Ialomiţa (UAT Judeţul Ialomiţa și unităţi sanitare) cu scopul 
implementării acestuia în condiţii optime. 
  
 Art.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale 
de urgenţă” în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale.   
 
 Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă și întreţinere ale 
echipamentelor/dotărilor decontate în cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea accesului 
populaţiei din judeţele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale de urgenţă” pe întreaga 
perioadă de durabilitate a acestuia(cinci ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul 
contractului de finanţare) se vor suporta de fiecare partener din cadrul proiectului. 

 
 Art.6 Se împuternicește domnul Victor Moraru - Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să semneze acordul de parteneriat, contractul de finanţare, Declaraţia de 
angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
precum și toată documentaţia aferentă proiectului în situaţiile menţionate în Ghidul 
Solicitantului. 
 
 Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
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 Art.8 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care 
va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, precum și partenerilor din 
cadrul proiectului, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

 
Contrasemnează, 

Secretarul Județului Ialomița  
    Adrian Robert IONESCU 
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