
 

 

                                                                           ROMÂNIA 

    MUNICIPIUL TULCEA 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

HOTĂRÂREA Nr. 67  

 

PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

TULCEA ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE LA NIVELUL 

COMUNITĂȚII LOCALE 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară convocată la data de 

31.03.2020, legal constituită;  

Examinând Proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Spitalul Județean de 

Urgență Tulcea în vederea creșterii calității serviciilor medicale la nivelul comunității locale , proiect din 

iniţiativa consilierilor locali Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Marin Cezar-George, Suhov Anca, Țiu 

Gabriel-Dorin și Vizauer Lavinia; 

Văzând adresa consilierilor locali Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Marin  

Cezar-George, Suhov Anca, Țiu Gabriel-Dorin și Vizauer Lavinia înregistrată la Primăria Municipiului 

Tulcea sub nr. 9281/23.02.2020, adresa Spitalului Județean de Urgență nr. 5956/23.03.2020, înregistrată 

la Primăria Municipiului Tulcea sub nr. 9316/23.03.2020, adresa Consiliului Județean Tulcea nr. 

4197/23.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea sub nr. 9262/23.03.2020, referatul de 

aprobare întocmit de  consilierii locali Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Marin Cezar-George, Suhov 

Anca, Țiu Gabriel-Dorin și Vizauer Lavinia înregistrat sub nr. 9588/25.03.2020 şi raportul prezentat de 

Direcţia Economică și Direcția Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 9589/25.03.2020; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere: 

- art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  art. 100, alin. (8) lit. f), art. 128, art. 193, alin. (1) lit. c), art. 193, alin. (5), art. 199 alin. (1) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 42/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 

2020, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 87, art. 88 și art.129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. c) și alin. 

(9) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 

199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului Tulcea cu Spitalul Județean de Urgență Tulcea în 

vederea creșterii calității serviciilor medicale la nivelul comunității locale, conform contractului de 

asociere prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         (2) Se aprobă contribuţia Municipiului Tulcea în sumă de 549.000 lei. 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Hogea Constantin, să 

semneze în numele şi pe seama Municipiului Tulcea contractul de asociere prevăzut în anexa la prezenta 

hotărâre. 



Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcţia 

Economică și Direcția Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, autorităţilor şi persoanelor interesate 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ,                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      

   SECRETAR GENERAL,            VICEPRIMAR,        

       Jr. Brudiu Maria                                                     Ing. Luca Andaluzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la Hotărârea 67 /31.03.2020 

 

       Unitatea Administrativ-Teritorială  

             Municipiul Tulcea                                                         Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Nr.                      din                                                                           Nr.                     din _________                                                                                    

 

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

între Municipiul Tulcea și Spitalul Județean de Urgență Tulcea  

 

I. CADRUL GENERAL 

 

1. Contractul de asociere se încheie în conformitate cu prevederile: 

- art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art.100, alin. (8), lit. f), art. 128, art. 193, alin. (1), lit. c), art. 193 alin. (5), art. 199, alin. (1) din Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit. b), d) și e), alin. (7) lit. c) și alin. (9) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. ___/31.03.2020 privind asocierea Municipiului 

Tulcea cu Spitalul Județean de Urgență Tulcea în vederea creșterii calității serviciilor medicale la nivelul 

comunității locale 

 

2. Scopul asocierii constă în asigurarea finanțării Spitalului Județean Tulcea cu suma necesară 

achiziționării de materiale și aparatură medicală în vederea prevenirii răspândirii infecției cu noul 

coronavirus Covid -19 și în vederea tratării persoanelor infectate. 

 

II. PĂRȚILE ASOCIERII 

 

1. MUNICIPIUL TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea, reprezentat prin domnul 

Primar Dr. Ing. Constantin Hogea, 

2. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA cu sediul în municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 32, 

jud. Tulcea, reprezentat prin Manager Dr. Năstăsescu Tudor – Ion, 

 

numite în continuare Părți am convenit la încheierea prezentului Contract de asociere. 

 

Art. 1  Părțile vor conlucra în vederea asigurării următoarelor obiective: 

a) îmbunătățirea îngrijirilor medicale acordate locuitorilor municipiului Tulcea; 

b) Asigurarea de echipamente medicale performante în contextul evoluției situației epidemiologice 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS – COV -2 ; 

c) Creșterea gradului de încredere al populației în autoritățile locale și cele profesioniste în domeniul 

serviciilor medicale; 

d) Creșterea calității serviciilor medicale la nivelul Municipiului Tulcea; 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 



Art. 2. Părțile convin să se asocieze în vederea achiziționării de aparatură medicală pentru secția ATI din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea necesară pentru prevenirea răspândirii infecției și tratarea 

persoanelor infectate cu noul coronavirus Covid - 19. 

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art.3. Obligațiile Municipiului Tulcea: 

a) Alocarea sumei de 549 mii lei din bugetul local al municipiului Tulcea pentru aparatura medicala si 

echipamente de uz medical, respectiv: 

- 3 (trei) VENTILATOARE ADULȚI PENTRU UTILIZARE ÎN TERAPIA INTENSIVĂ, 

ÎNGRIJIRE CLINICĂ; 

b) Să plătească suma de 549 mii lei după prezentarea documentelor justificative de către Spitalul Județean 

de Urgență Tulcea. 

 

Art. 4. Obligațiile Spitalului Județean de Urgență Tulcea 

a) să achiziționeze aparatura medicală în regim de urgență;  

b) să folosească suma de bani alocată de către Municipiul Tulcea în vederea dotării Secției ATI din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Tulcea cu aparatura medicală achiziționată conform standardelor 

prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu; 

b) să prezinte documentele justificative, conform legislației în vigoare, în termen de 3 zile de la data 

recepționării aparaturii medicale;  

c) să folosească aparatura medicală în folosul cetățenilor și să le întrețină în mod corespunzător prin 

efectuarea de revizii periodice; 

 

Art. 5. Îndatoriri comune 

a) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului Contract trebuie să fie transmisă în 

scris. 

b) Ambele părți semnatare ale acestui Contract de asociere se angajează să colaboreze îndeaproape pentru 

stabilirea unor bune relații de cooperare. 

c) Părțile semnatare se obligă să mențină cele mai înalte standarde de etică, în exercitarea autorității lor, 

în cadrul parteneriatului. 

d) Părțile semnatare convin să monitorizeze și să evalueze gradul de îndeplinire a obiectului colaborării 

stabilit. 

V.  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Art. 6.  (l) Prezentul înscris servește interesului comun al părților care se obligă sa-l execute întocmai și 

în totalitate cu bună credință. Totodată, părțile sunt ținute să respecte toate obligațiile asumate privind 

executarea prezentului contract 

(2) Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin 

acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional. 

 

Art 7. - Părțile se obligă să colaboreze și să se informeze reciproc astfel încât să se asigure derularea în 

mod corespunzător a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 



VI. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 8. Prezentul Contract de asociere își produce efectele începând cu data semnării acestuia de către 

părți, fiind încheiat pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire. 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art.9. Contractul de asociere își încetează valabilitatea în următoarele situații: 

a) acordul comun al părților semnatare; 

b)neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate în prezentul contract de 

asociere de către una dintre părți; 

c) Municipiul Tulcea își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul dacă se constată schimbarea 

destinației fondurilor alocate, cu o notificare prealabilă de 15 zile. 

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 

Art. 10. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile semnatare ale 

prezentului Contract de asociere nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare 

instanțelor de drept comun competente. 

Prezentul Contract de asociere a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară, astăzi ________________________________ , data semnării. 

                                                          

      Municipiul  Tulcea                                                                Spitalul Județean de Urgență  Tulcea 

          Primar,                                                                                                    Manager, 

  dr. ing. Constantin Hogea                                                                 Năstăsescu Tudor Ion 

 

Tulcea, 2020 

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ,                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

     SECRETAR GENERAL,                                                        VICEPRIMAR, 

         Jr.Brudiu Maria                                                                 Ing. Luca Andaluzia 

 

 

 


