
 

 

 

 

                                                              ROMÂNIA 

                                                      JUDEŢUL   ILFOV 

                                                  CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
       PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind participarea Spitalului  Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov  la Proiectul „ASEC – 

Acces la servicii e-sanătate complexe prin implementarea unui sistem informatic 

integrat”  în cadrul  liniei de finanţare POS CCE, Axa III- 3.2.4„Susţinerea 

implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 

unde este necesar”   

 

 Consiliul Judeţean  Ilfov; 

 Având în vedere: 

 

- Solicitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov nr.5915/16.06.2011, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.5601/27.06.2011; 

 -   Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr. ...../...........2011; 

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat cu nr. ....../..........2011; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice; 

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, 

privatizare şi integrare europeană; 

- Raportul de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului; 

În  conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.b), lit d) şi f), alin.(3) lit.d) şi 

alin.(5) lit.a) punctul 3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; 

http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg
http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg
http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg


În temeiul  art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 

Art.1  Consiliul Judeţean Ilfov îşi exprimă acordul pentru participarea Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la proiectul  „ASEC – Acces la servicii e-sanătate 

complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat”,  în cadrul  liniei de 

finanţare POS CCE, Axa III - 3.2.4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.   

 Art.2  Se aprobă valoarea totală a proiectului  în sumă  de 6.122.449 lei, din care 

6.000.000 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă, iar 122.449 lei  reprezintă 

cofinanţarea proprie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi valoarea estimată a 

cheltuielilor neeligibile (TVA) de 1.469.388 lei. 

 Art.3   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi direcţiile de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

Cristache RĂDULESCU 
 

 

 

Avizează, 

SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 

 

Monica TRANDAFIR 

 

 

 

 

Nr. ........... 

Din  …………2011 

 



 
 

 

 

 

                                                      

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

Nr. ______/____________ 2011  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Prin adresa nr.5915/16.06.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu 

nr.5601/27.06.2011,  s-a aus la cunoştinţa Consiliului Judeţean Ilfov faptul că începând 

cu data de 12.05.2011 s-a deschis linia de finanţare  POS CCE, Axa III, ,,Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat”, Domeniul Major de 

Intervenţie 2 ,,Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” 

În acest sens, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, în calitate de Lider, 

împreună cu Spitalul Clinic Colentina şi Spitalul Clinic de Urgenţă Pantelimon, în 

calitate de parteneri, intenţionează să aplice proiectul „ASEC – Acces la servicii e-

sanătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat” în cadrul  liniei 

de finanţare POS CCE 3.2.4, în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile pentru 

implementerea unui sistem informatic integrat, la nivelul  celor 3 instituţii. 

Având în vedere cele menţionate, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov a  

solicitat acordul Consiliului Judeţean Ilfov cu privire la participarea  Spitalului  Clinic 

Judeţean de Urgenţă Ilfov  la proiectul  „ASEC – Acces la servicii e-sanătate complexe 

prin implementarea unui sistem informatic integrat”,  în cadrul  liniei de finanţare POS 

CCE, Axa III - 3.2.4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 



Obiectivul general al proiectului constă în creşterea  gradului de performanţă al 

actului medical din zona Bucureşti-Ilfov prin implementarea unui sistem informativ 

integrat care va asigura atât îmbunătăţirea suportului decizional în cadrul instituţiilor 

implicate cât şi monitorizarea în timp real a sării de sănătate a pacienţilor la nivelul 

zonei Bucureşti-Ilfov. 

Faţă de cele menţionate şi  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am 

iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Judeţean Ilfov. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Cristache Rădulescu 

 

 

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE, 

 

Roman Gheorghe                                                                        Manicea Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

Nr. ______/____________ 2011  

 

 

RAPORT 

 

Prin adresa nr.5915/16.06.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu 

nr.5601/27.06.2011, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov a adus la cunoştinţa 

intenţia de a aplica  proiectul „ASEC – Acces la servicii e-sanătate complexe prin 

implementarea unui sistem informatic integrat” în cadrul  liniei de finanţare POS 

CCE 3.2.4, în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile pentru implementerea unui 

sistem informatic integrat, urmare deshiderii, începând cu data de 12.05.2011, a liniei de 

finanţare  POS CCE, Axa III, ,,Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 

sectoarele public şi privat”, Domeniul Major de Intervenţie 2 ,,Dezvoltarea şi creşterea 

eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 4 ,,Susţinerea implementării de 

soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ” . 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea  gradului de performanţă al 

actului medical din zona Bucureşti-Ilfov prin implementarea unui sistem informativ 

integrat care va asigura atât îmbunătăţirea suportului decizional în cadrul instituţiilor 

implicate cât şi monitorizarea în timp real a sării de sănătate a pacienţilor la nivelul 

zonei Bucureşti-Ilfov. 

Având în vedere cele precizate, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov a  

solicitat acordul Consiliului Judeţean Ilfov cu privire la participarea  Spitalului  Clinic 

Judeţean de Urgenţă Ilfov, în calitate de  Lider, alături de Spitalul Clinic Colentina şi 

Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.Pantelimon, în calitate de parteneri,   la proiectul  „ASEC 



– Acces la servicii e-sanătate complexe prin implementarea unui sistem informatic 

integrat”,  în cadrul  liniei de finanţare POS CCE, Axa III - 3.2.4 „Susţinerea 

implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde 

este necesar”. 

Faţă de cele menţionate şi în conformitate cu dispoziţiile legale  în vigoare, am 

întocmit prezentul Raport pentru a însoţi Proiectul de hotărâre alăturat în vederea 

supunerii  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov .    

 

 DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                          DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI     

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                        ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                       

Bogdan Costea                                                                                       DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                                                                                                                                                    

Irina Suliman 

 

 

           Şef Serviciul Juridic-Contencios, 

Şef Biroul Buget Venituri şi Cheltuieli                                                           Avizare Legalitate Acte                

Marilena Pădure                                                                                               Adela Steliana Ralea 

 

 


