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PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru acordarea mandatului special reprezentanților Judeţului Iași în cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea
întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice necesare pentru rezilierea
Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva” Iași și
în
transmiterea
folosința Inspectoratului General pentru Situaţii de UrgenţăInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” Iași a "Spitalului
Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și
tratament pentru combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est”,
proprietatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

și

Consiliul Judeţean Iaşi;
Având în vedere:

Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special
reprezentanţilor Judeţului Iași în cadrul Adunării Generală a Asociaților a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și
rezilierii
Contractului de comodat
aprobării actelor juridice necesare pentru
nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași și transmiterea "Spitalului
Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și
tratament pentru combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est” către
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență-Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgență “Mihail Grigore Sturza” Iași, prezentat de Președintele Consiliului Județean Iași,
în calitate de initiator și înregistrat sub nr. 19
15.07.2021;
Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului
special reprezentanților Județului Iași în cadrul Adunării Generală a Asociaţilor a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și
aprobării actelor juridice necesare pentru rezilierea Contractului de comodat
nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf.Parascheva” Iași și transmiterea "Spitalului
Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și
tratament pentru combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est” către
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență-Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” Iași, întocmit de Direcţia Tehnică și Investiţii, înregistrat
sub nr.242495 / 15.07.2021;
Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr.1315/01.07.2021,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iași sub nr.22275/02.07.2021;
Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr.1412/15.07.2021,
înregistrată la Consiliul Judeţean Iași sub nr.24093/15.07.2021;
Solicitarea Ministerului Afacerilor Interne-Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
la
Consiliul
înregistrată
nr.1747853/06.07.2021,
sub
Judeţean
nr.
lași

nr.22791/06.07.2021;

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.327/25.11.2020 privind desemnarea
reprezentanţilor Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi în cadrul Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST - A.D.I.E., în mandatul 2020-2024;
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.251/30.08.2020, privind acordarea
mandatului special reprezentanţilor Județului Iași în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și

aprobării actelor juridice necesare punerii în funcţiune și utilizării obiectivului de investiţii
"Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic
și tratament pentru combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est” de
către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva” Iași,
Contractul de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sf.Parascheva” Iași;
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, în partea privitoare la Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară, precum și a secțiunii referitoare la modalitățile de exercitare a dreptului
de proprietate publică;
In temeiul art. 173, alin. (1), lit. c) și lit.d),art.175, art. 182, alin.(1) şi art.196,
alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se acordă mandat special

reprezentanţilor Judeţului Iași în cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea
întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice necesare pentru rezilierea
Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf.Parascheva” Iași.
Art.2. Se acordă mandat special reprezentanţilor Judeţului Iași în cadrul Adunării
Generale a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea
întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice necesare pentru transmiterea
în folosința
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă-Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” Iași a "Spitalului Mobil/Modular din containere
de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea
răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est”, proprietatea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.
Art.3. Reprezentanţii Judeţului Iași în cadrul Adunării Generală a Asociaţilor a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST vor asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre

fi

comunicată în copie către:
a) Instituția Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST Iași;
c) Adunarea Generală a Asociaților - Asociaţia de Dezvoltare
va

EURONEST;
d) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase”Sf.Parascheva” Iași;

Intercomunitară

e) Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență-Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza” Iași;
f) Consiliul Județean Neamţ.

Art.5. Aducerea

la

către compartimer
acest sens.

PR
Costej

e)

ostința publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de
de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuţii în
Dată astăzi,
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REFERAT DE APROBARE,
proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special reprezentanților Judeţului Iași în
cadrul Adunării Generale a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice necesare pentru
rezilierea Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva” Iași și
transmiterea în folosința Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă-Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza” Iași a "Spitalului Mobil/Modular din
containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru
combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est”, proprietatea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

la

și

Având în vedere:

Adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr.1315/01.07.2021 și
1412/15.07.2021, înregistrate la Consiliul Județean Iași sub nr.22275/02.07.2021 și

24093/15.07.2021;
Adresa nr.1747853/06.07.2021 a Ministerului Afacerilor Interne-Departamentul pentru

Situaţii de Urgenţă;
Contractul de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași,
Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva” Iași nr.12028/09.06.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. nr.19469/09.06.2021;
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.251/30.08.2020, privind acordarea mandatului
special reprezentanţilor Județului Iași în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor
juridice necesare punerii în funcțiune și utilizării obiectivului de investiții "Spitalul
Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament
pentru combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord-Est” de către Spitalul Clinic
de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva” Iași,
Hotărârea
Consiliului
nr.327/25.11.2020 privind desemnarea
Judeţean Iași
Consiliul
reprezentanţilor Judeţului Iaşi
Judeţean Iaşi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST - A.D.I.E., în mandatul 2020-2024;
Ordonanţa nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administativ;
Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) si alin(3), lit.f) din Ordonanţa nr.57 din 3 iulie 2019

și

privind Codul administativ;
În temeiul dispozitiilor art.182 alin(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul administativ,

Propun spre aprobare proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special
reprezentanților Judeţului Iași în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și
actelor juridice necesare pentru
aprobării
rezilierea
Contractului
de comodat
nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și
în folosința
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași și transmiterea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urggnță-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Mihail Grigore Sturza” Iași a "Spitalului Mobi
dular din containere de logistică medicală
(250 paturi) pentru diagnostic și tratament
răspândirii Covid - 19 la
| combatereaIntercomunitară
nivelul Regiunii Nord - Est”,
ă
EURONEST.
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RAPORT DE SPECIALITATE
proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special reprezentanţilor Judeţului
Iași în cadrul Adunării Generală a Asociaţilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice
necesare pentru rezilierea Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
"Sf.Parascheva” Iași și transmiterea, fără plată, a "Spitalului Mobil/Modular din containere
de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea
răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est” către Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” Iași
la

nr.1315/01.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub
nr.22275/02.07.2021, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST solicită
Judeţului Iași-Consiliul Judeţean Iași exprimarea acordului de principiu pentru rezilierea
Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Prin

adresa

Intercomunitară EURONEST și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva” Iași cu
privire la dreptului de folosință a „Spitalului Mobil/Modular din containere de logistică
medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii
Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.

Prin adresa nr.1412/15.07.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Iași sub
nr.24093/15.07.2021, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST solicită

Județean Iași exprimarea acordului de principiu pentru
transmiterea dreptului de folosință a „Spitalului Mobil/Modular din containere de logistică
medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii
Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” către Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza” Iași.
Județului

Iași-Consiliul

Contractul de comodat a fost încheiat în conformitate cu Hotărârea Consiliului
Județean Iași nr.251/30.08.2020, privind acordarea mandatului special reprezentanţilor
Județului Iași în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice
necesare punerii în funcțiune și utilizării obiectivului de investiții “Spitalul Mobil/Modular
din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru
combaterea răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord-Est” de către Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva” Iași.
Intenţia de reziliere a Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 a plecat de la
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva” Iași ca urmare a reducerii
substanţiale a pacienţilor infectați cu virusul Sars-Cov-2.
Prin adresa nr.1747853/06.07.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Iași sub
nr.22791/06.07.2021, Ministerul Afacerilor Interne-Departamentul pentru Situaţii de
Urgenţă solicită inițierea procedurilor pentru predarea „Spitalului Mobil/Modular din
containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru
combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” către Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgență-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza”
Iași.

Solicitarea Ministerului Afacerilor Interne-Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
coroborată cu intenția de reziliere a Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 a
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva” Iași ca urmare a reducerii
substanţiale a pacienţilor infectați cu virusul Sars-Cov-2 creează premiza ca acest spital
mobil/modular să poată fi utilizat pentru orice fel de urgenţă fiind un spital de tip militar.
Având în vedere cele de mai sus, supunem dezbaterii plenului Consiliului Judeţean
Iași proiectul de hotărâre pentru acordarea mandatului special reprezentanţilor Județului
Iași în cadrul Adunării Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale și aprobării actelor juridice
necesare pentru rezilierea Contractului de comodat nr.1936/11.09.2020 încheiat între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
"Sf.Parascheva” Iași și transmiterea, fără plată, a "Spitalului Mobil/Modular din containere
de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea
răspândirii Covid - 19 la nivelul Regiunii Nord - Est” către Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” Iași.
Administrator public al Județului Iași
„
Ștefan Andrei Cazacu
„O
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Îmi asum

Director executiv,
Iogen GÎNJU
în

totalitate
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responsabilitatea corectitudinii
legalității înscrisului
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Spre știință,
Consiliul Judeţean Iași
Domnului președinte, Costel ALEXE

Urmare a discuţiilor purtate, referitor la operaționalizarea spitalului modular
aparținând Asociației EURONEST, a cărui beneficiar este Spitalul Clinic de Boli

Infecţioase „Sf. Paraschiva” Iași, precum și a solicitării managerului de spitai
privind renunțarea la calitatea de beneficiar, vă lansăm invitația de a iniția
procedurile de predare a spitalului modular către Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgență

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Mihail Grigore
Sturza” al județului Iași, în vederea stabilirii măsurilor necesare asigurării cadrului
operativ de funcţionare.

Cu

-

deosebită consideraţie,
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Data:

JUDEȚEAN IAȘI
Președinte Costel

VAS

01.07. 2021

ALEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

atenţia domnului Preşedinte Ionel ARSENE

Exprimare acord de principiu privind rezilierea contractului de comodat nr. 1936/2020 pentru
utilizarea cu titlu gratuit a Spitalului Mobi!/Modular Leţcani, încheiat cu Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Parascheva”, laşi

Se transmite prin:

[

poștă

|

fax |X]|

email

observații:

Stimate domnule Președinte,

Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, lași, de reziliere a
contractului de comodat nr, 1936/2020 aferent utilizării, cu titlu gratuit, pe durata pandemiei de coronavirus, a
„Spitalului Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic
tratament pentru
combaterea răspândirii Covid-19 nivelul Regiunii Nord-Est", motivat de următoarele considerente:
„
reducerea substanțială a numărului
pacienți infectați cu sars-CoV-2;

și

Ia

unor cheltuieli lunare

*

existența

*

utilizat;
hotărârea
Guvernului

de

cu întreținerea

obiectivului, chiar

și în perioada în care acesta nu este

nr. 33/8.02.2021

privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa 2 la Hotărârea
nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor
a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019: „art.248_8 (1) În cazul
unităților sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă
pacienților diagnosticați cu Covid-19, valoarea cheltuielilor efectiv realizate care depășesc nivelul
contractat, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie în trimestrul | al anului 2021 acte
adiționale de suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii în care au fost realizate, nu
poate depăși valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiționale în
trimestrul IV al anului 2020”, ceea ce limitează cheltuielile, nemaifiind posibilă
susţinerea acestora la
secţia exterioară de la Leţcani,

și

vă solicităm

Carte

:

exprimarea acordului de principiu pentru rezilierea contractului de comodat, în temeiul art. |V,
pet, 4,1-4.3,
Ulterior primirii punctului dvs. de vedere, rezilierea va fi supusă aprobării
organelor de conducere ale
EURONEST,
cadrul unei ședințe extraordinare.
SGTODOTat

în

Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară EURONEST
Nr. Inregistrare: 10/A/2008
|
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Vă mulțumim.
Cu deosebită considerație,
Director executiv,
Alina Popa

EURONEST
Asociația de Dezvoltare intercomunitară

Te!/

Fax:

de

0232-273.814; e-mail: office adieuronest.ro

și

|

euronestQyahoo.com

|

VASLUI

următoarei

şedinţe

Nr. Înregistrare: 10/A/2008 | Cod Fiscal 23198960
Sfânt nr. 69
Sediu social: municipiul laşi, Bd. Ștefan cel Mare
Copou,
12A/Aleea
parter
Maiorescu,
Titu
lucru: str.
Punct
nr.

JUDEȚEAN

www.adieuronest.ro

JUDEŢUL IAȘI
str. Octav Botez, nr. 2, cod 700116, laşi
telefon; +40.232.267,719,
fax: +40,232.264.252

SPITALUL GLINIC

c-mail: sbc_iasi(Gmail.dntis.ro www.infoctioasc,ro

Nr MUC?

-

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SFANTA

PARASCHEVA”

DE
JAI

109.06.2021

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN IASI
.

ata .
=

In atentia domnului Presedinte Costel ALEXE

|

„Spre stiinta : Institutia Prefectului JUDETUL IAȘI

prezenta va aducem la cunostinta intentia Spitalului Clinic de Boli Infectioase
“Sfanta Parascheva” lasi de a inceta contiactul de comodat nr. 1936/11.09.2020
Prin

(inregistrat la spital cu nr. 14589/14.09.2020) incheiat cu ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA EURONEST, motivat de urmatoarele:

;a

Reducerea substantiala a pacientilor infectati cu virusul Sars-CoV-2
Desi din data de 10.02.2021 activitatea la sectia exterioara Letcani

fi:

fost sistata, se

mentin unele cheltuieli lunare, cum ar
chirie stocator oxigen, chirie statie si baterii
oxigen (rezerva oxigen formata din 2x12 butelii), energie electrica.
HOTĂRÂREA
33 din 8 februarie 2021 privind modificarea și completarea capitolului
XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor
de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței
medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 : art 248_8 (1) În cazul unităților
sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare
continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, valoarea cheltuielilor efectiv realizate

nr.

care depășesc nivelul contractat, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie
în trimestrul 1 al anului 2021 acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate
după încheierea lunii în care au fost realizate, nu poate depăși valoarea cheltuielilor
efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiționale în trimestrul IV al anului
2020. — ceea ce limiteaza cheltuielile, nemaifiid posibil sustinerea tututor cheltuielilor de
la sectia .exterioara.

A

4

“Florin, ROSU
N

7

4
/

DIRECTOR MEDICAL,
Conf. Dr Carmen MANCIUC
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CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Președinte Costel ALEXE

În atenţia domnului
_

In

Subiect:

|

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
atenţia domnului Preşedinte lonel ARSENE

Solicitare transfer Spital Mobil/Modular

Se transmite prin:

Leţcani către IGSU
|

- ISU

|poştă |

Iaşi

|fax

|X|

email

observații:
Stimate domnule Președinte,
Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva”, lași, de reziliere a
contractului de comodat nr. 1936/2020 aferent utilizării, cu titlu gratuit, pe durata pandemiei de coronavirus, a
„Spitalului Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru
combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, pentru considerentele arătate în adresa nr.
1315/01.07.2021;
Având în vedere demersurile efectuate de EURONEST începând cu luna aprilie a.c., în sensul
preluării, de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, a Spitalului Mobil/Modular Leţcani, precum și discuţiile purtate cu Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Județului lași;
Având
vedere acceptul de preluare a Spitalului, comunicat de Departamentul pentru Situaţii de
Urgenţă, prin adresa nr. 1767853/06.07.2021,

în

îl

vă rugăm să ne comunicaţi hotărârea Consiliului Județean pe care
reprezentați, în calitate de
finanţator
investiţiei „Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru
diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 Ia nivelul Regiunii Nord-Est”, cu privire
la transferul acesteia către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență - Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgență „Mihail Grigore Sturza” al Județului Iași, motivat de următoarele:
e
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, precum și organismele abilitate din mai multe state
europene prognozează că, în perioada septembrie — octombrie a.c., ne vom confrunta

al

cu

patrulea val al pandemiei de SARS-Cov-2;

al

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza” al Județului lași poate aloca, în
timp optim, personalul necesar operaționalizării Spitalului Mobil — atât personal tehnic și
medical,
colaborare cu spitale din Regiune;
administrativ, cât
Spitalul Leţcani este încă în perioada de garanţie;

e

și

*

îi

în
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Spitalul generează costuri cu mentenanţa (întreţinere,

De asemenea, în documentele de transfer se va avea în vedere ca noul utilizator să asigure, în măsura în
care este posibil, tratarea cu prioritate a pacienţilor din judeţele lași și Neamţ.
În cazul decontării din fonduri europene a investiţiei, sumele recuperate vor fi returnate, proporțional cu cele

cheltuite, judeţelor finanțatoare.

|

al

Transferul către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Mihail Grigore Sturza”
Județului lași va supus,
ulterior primirii hotărârilor consiliilor județene finanțatoare, aprobării organelor de conducere
EURONE ST,
în cadrul unei ședințe extraordinare.
fi

Vă mulțumim.
Cu deosebită consideraţie,

Director executiv,
Alina Popa
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327
HOTĂRÂREA
privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului laşi — Consiliul Judeţean Iași în
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EU RONEST
- A.D.LE., în mandatul 2020-2024
Consiliul Judeţean laşi:

EURONEST
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
sub
Consiliul
Judeţean
la
laşi
Judeţul
nr.2453/17.11.2020,
înregistrată
nr. 34174/17.11.2020:
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 34476/19.11.2020 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean laşi:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34477/19,11.2020 al Direcţiei Juridice
din cadrul Consiliului Judeţean laşi:
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean lași nr. 295/27.11.2007 de
Intercomunitară
aprobare a Actelor constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare
EURONEST:
Având în vedere prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară EURONESTI:
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii. cu modificările şi completările ulterioare:
vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea
Având
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
constitutiv-cadru şi a
actului
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 175 şi 176 din OUG nr. 5772019 privind Codul

în

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean laşi din
data de 24 noiembrie 2020;
Având în vedere propunerile formulate în cadrul şedinţei şedinţei ordinare de plen
în procesul
a Consiliului Judeţean laşi din data de 25 noiembrie 2020 şi consemnate
verbale ale acesteia. respectiv: “desemnarea domnilor consilieri judeţeni Ignat Etienne
din partea grupului USR-PLUS, Ursanu Radu din partea grupului PMP, Olteanu Romeo
Alexandru din
din partea grupului PSD şi a domnului Vicepreşedinte Afloarei Sorin
”
partea grupului PNL din Consiliul Judeţean laşi
—

HCJI

nr.

327/25.11.2020
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|

Având în vedere Procesul - verbal întocmit la data de 25 noiembrie 2020 de către
membrii comisiei speciale de numărare voturilor constituită prin Ilotărărea Consiliului
Judeţean nr. 283/09.11.2020. cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
Consiliul Județean laşi în cadrul Adunării Generale a
reprezentanţilor Judeţului laşi
A.D.LE.. în mandatul 2020Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

a

—
—

—

2024;

Având în vedere rezultatul votului secret consemnat în procesul - verbal al
Comisiei speciale de numărare a voturilor secrete. respectiv 19 de voturi „Penrru”
desemnarea domnului Vicepreşedinte Atloarei Sorin-Alexandru şi 15 voturi “Pentru”
desemnarea domnului consilieri judeţean Ursanu Radu lonel ca reprezentanți ai Judeţului
Consiliul Judeţean laşi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
laşi
A.D.LL... în mandatul 2020-2024:
intercomunitară FURONEST
Având în vedere Procesul
din data de 25.11.2020:

-

verbal al ședinței ordinare

a

Consiliului Judeţean laşi

temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. cu modificările şi completările ulterioare:
În

Art.

Consihul Judeţean laşi în
Se desemnează. ca reprezentanți ai Judeţului laşi
componenţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară LURONESI.

în

2024, următoarele persoane:
u) DI. Costel Alexe - Preşedintele Consiliului Judeţean laşi.

mandatul 2020
b) DI.

Aloarei Sorin

Alexandru

c) DI. Ursanu Radu lonel

-

-

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean laşi:

consilier județean.

Hotărârii

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. prevederile
Consiliului Judeţean laşi nr. 164 din 22.07.2016 îşi încetează aplicabilitatea.

în

comunicată
copic Instituţiei Prefectului Judeţului
laşi. Direcţiei Juridice, Direcţiei Lconomice. Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă.
Direcţiei Lehnice şi Investiţii şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONI ST.

Art.3 Prezenta Hotărâre va

fi

cunoştinţă publică a prezentei Ilotărări va fi asigurată de către
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean laşi cu atribuţii în acest
sens.

Art.4 Aducerea

la

Dată astăzi: 25 noiembrie 2020

aiA

PRESEDINTE

|

]

NC

nr

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

i

327/25.11.2020

E

Papană

2

