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HOTĂRÂRE  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 

 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu  Orașul Țăndărei pentru 
 realizarea proiectului de interes public judeţean ”Extindere și dotare Ambulatoriu 

Integrat corp A și B”  din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei  
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.24479/2018-V din 19.12.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- solicitarea nr. 33777 din 12.12.2018 a Primăriei Orașului Țăndărei; 
- Raportul nr. 24480/2018-S din 19.12.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare ; 
- Raportul nr.  24511/2018-Y din 19.12.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultura 
În conformitate cu : 

            - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 privind 
aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de 
interes public judeţean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B” din cadrul 
Spitalului Orășenesc Țăndărei;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 
2013-2020;  
           - Ghidul solicitantului care cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor în 
cadrul Priorităţii de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi 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 pentru zonele sărace și 
izolate, Operaţiunea 8.1. A – Ambulatorii;  

- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), e) și alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 84 si 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017, 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. I Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 privind 
aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de 
interes public judeţean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B”  din cadrul 
Spitalului Orășenesc Țăndărei  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Orașul Țăndărei pentru 
realizarea proiectului de interes public judeţean „Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea ambulatoriului integrat – Spital orăşenesc Țăndărei ”.  
 

          Art. II În tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 
se înlocuieşte denumirea proiectului ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B” 
cu „Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat – Spital 
orăşenesc Țăndărei ”. 

 

              Art. III Celelalte prevederi ale Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 
rămân neschimbate. 
 

Art. IV Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Actul adiţional la Contractul de asociere nr. 11265/2018-Z din 
22.06.2018, în mod corespunzător. 
 

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

 Art. VI Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și, spre știinţă, Orașului Țăndărei și Spitalului 
Orășenesc Țăndărei, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 

                                                       Contrasemnează, 
                                                                                              Secretarul judeţului Ialomiţa 

           Adrian Robert IONESCU 
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