ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr. ______/2014
privind stabilirea destinaţiei unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al
judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Ministerului Sănătăţii nr. 3012 din 17.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vaslui sub nr. 469 din 20.01.2014;
- Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 33 din 30 martie 2007, privind transmiterea
terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoara activitatea unităţile sanitare de interes judeţean,
proprietate publică a judeţului Vaslui, în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
in temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - (1) Se stabileşte destinaţia unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al
judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, pentru construirea
unei platforme pe care va fi amplasată o instalaţie de neutralizare a deşeurilor medicale
periculoase, în cadrul proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din
activitatea spitalicească”, propus pentru finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Mediu
de Ministerul Sănătăţii.
(2) Datele de identificare ale suprafeţei de teren prevăzute la alin (1) sunt cele precizate în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Secretarul judeţului va comunica, în copie, hotărârea Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui şi Ministerului Sănătăţii.

Vaslui, ____ ianuarie 2014
P R E Ş E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana- Elena Ursulescu

Anexă la Hotărârea_____ 2014

Date de identificare ale terenului pe care se va amplasa instalaţia de neutralizare a
deşeurilor medicale periculoase

Suprafaţă

70 mp

Amplasament

incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, str. Ştefan cel Mare
nr. 233, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui
centrala termică, punctul TRAFO, depozitul de deşeuri medicale

Vecinătăţi
Documentul
atestă
publică

care Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 27 decembrie 2001 privind

proprietatea atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al
asupra municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, poz. 12

suprafeţei de teren

România
Judeţul Vaslui
Consiliul Judeţean
Preşedinte

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unei suprafeţe de teren, aflată în
domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
Prin adresa nr. 42.563/09.07.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr.
6265/11.07.2013, Ministerul Sănătăţii ne-a informat că se află în curs de elaborare
documentaţia pentru proiectul „Neutralizarea deşeurilor medicale rezultate din activitatea
spitalicească”, pe care instituţia amintită urmează să îl depună pentru finanţare în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu.
Proiectul are ca obiectiv eliminarea deşeurilor medicale periculoase din spitale prin procedee
acceptate la nivelul Uniunii Europene (autoclavare şi mărunţire, inclusiv neutralizarea fluidelor
rezultate din proces), cu impact minim asupra mediului. Acest obiectiv se va realiza prin:
• dotarea spitalelor cu instalaţii de neutralizare a deşeurilor medicale;
• amenajarea spaţiilor unde se vor amplasa instalaţiile- lucrări de constructii şi
racordarea la utilităţi;
• achiziţia dotărilor tehnice suplimentare- unitate de operare/stocare date, periferice;
• service în garanţie pe o perioadă de 24 de luni.
Având în vedere starea tehnică, randamentul şi eficienţa instalaţiei de sterilizare şi mărunţire
a deşeurilor medicale pe care o deţine, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui şi- a exprimat
acordul pentru includerea în proiect, prin adresa nr. 9654 din 15.07.2013, comunicată
Ministerului Sănătăţii în aceeaşi dată.
Ca urmare a interesului manifestat, Ministerul Sănătăţii a solicitat, prin adresa nr. 3012 din
17.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 469 din 20.01.2014, emiterea
unei hotărâri a Consiliului Judeţean Vaslui, prin care să se pună la dispoziţia proiectului
suprafaţa de teren de 70 mp, necesară pentru amplasarea instalaţiei de neutralizare, precum
şi dovada că terenul respectiv aparţine domeniului public al judeţului Vaslui.
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma supusă dezbaterii.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU
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