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HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Gore Mihai
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Demisia domnului Gore Mihai din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1283 din 06.02.2017,
Examinând :
- Referatul nr. 1366 din 07.02.2017 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
al Secretarului Judeţului Ialomiţa;
- prevederile art.94 alin.(2) lit. a), art.95 şi art.99 din Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr.3 din 19.01.2017;
În conformitate cu:
- prevederile art.9 alin.(2) lit. a), art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, 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.1 Ia act de demisia domnului Gore Mihai din funcţia de consilier judeţean,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1283 din 06.02.2017.
Art.2 Constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Gore Mihai, ca urmare a demisiei.
Art.3 Declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Gore Mihai – ales pe
lista electorală a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa .
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Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa,
spre ştiinţă, domnului Gore Mihai şi Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană
Ialomiţa.

P R E Ş E D I N T E,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 7
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017
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HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Condruţ Ileana
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 16.02.2017 privind încetarea de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al
domnului Gore Mihai;
- Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor
şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa,
din 05 Iunie 2016, al Circumscripţiei Electorale nr. 23 Ialomiţa;
- Adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa nr. 15 din
07.02.2017 prin care se confirmă că doamna Condruţ Ileana este membru al acestui
partid,
- Procesul–verbal nr. 1799 din 16.02.2017 al Comisiei de validare şi rezultatul
votului liber exprimat de majoritatea consilierilor judeţeni prezenţi,
În conformitate cu:
- prevederile art.31 alin.3, art.31^1 şi art.90 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.9 alin.(2) lit. a din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor
locali, 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Condruţ Ileana –
propusă de Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa, aleasă supleant
pe lista electorală a Partidului Social Democrat.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de
contencios administrativ, în 5 zile de la adoptare, iar în cazul celor absenţi de la şedinţă,
în 5 zile de la comunicare.
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa,
spre ştiinţă, persoanei nominalizate la art.1 şi Partidului Social Democrat – Organizaţia
Judeţeană Ialomiţa.

P R E Ş E D I N T E,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 8
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa
pe principalele domenii de activitate
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1451 din 09.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 16.02.2017 privind încetarea
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Gore Mihai;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 8 din 16.02.2017 privind validarea
mandatului de consilier judeţean al doamnei Condruţ Ileana,
Examinând:
- Raportul nr. 1452 din 09.02.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 1549 din 13.02.2017 al Comisiei juridice şi de disciplină,
În conformitate cu:
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa aprobat prin Hotărârea nr. 3/19.01.2017;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 24.06.2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele
domenii de activitate;
- prevederile art. 54 şi art. 98 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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:
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele
domenii de activitate, se modifică după cum urmează:
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* la art. 2, pct. b se modifică și va avea următorul cuprins:

b. Comisia economico-financiară şi agricultură :
1. Moraru Victor
2. Condruţ Ileana
3. Nedu Marin
4. Matache Anton
5. Cristea Valentin Marius
6. Manea Gigi
7. Soare Dragoş

Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată doamnei Condruţ Ileana şi Comisiei economico-financiare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 9
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.1/27.01.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203E,
Căzănești - Cocora, km 0+000-km 12+800”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1063 din 31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1/27.01.2016 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești - Cocora,
km 0+000-km 12+800”;
- Adresa nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1073 din 31.01.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr.1684 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1565 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1/27.01.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești - Cocora,
km 0+000-km 12+800”, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 22.642.873,04 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 19.790.776,95 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 10
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.2/27.01.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 213 A, Mărculești-Bucu,
Km 32+050-Km 37+230”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1064 din 31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 2/27.01.2016 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 213 A, Mărculești-Bucu, Km
32+050-Km 37+230”;
- Adresa nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1074 din 31.01.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1685 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1566 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
Cod FP -07-06, vers.1

- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 2/27.01.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 213 A, Mărculești-Bucu,
Km 32+050-Km 37+230”, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 9.092.051,40 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 8.025.360,00 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.11
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.5/27.01.2016 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița)-Smirna-IazuScînteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1065 din 31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 5/27.01.2016 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița)-Smirna-IazuScînteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
- Adresa
nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1075 din 31.01.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1686 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1567 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
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- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 5/27.01.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița)-SmirnaIazu-Scînteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 48.333.290,65 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 42.779.868,11 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 12
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/22.09.2016 privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea
drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-RoșioriMovilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târglimită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402
(Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1255 din 06.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/22.09.2016 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302
(Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101
(Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101
(Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740)
limită județ Călărași-Sinești (DN2)”;
- Adresa nr. 2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1256 din 06.02.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1687 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1568 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/22.09.2016
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea
drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-RoșioriMovilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită
județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km
53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)”, litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 120.956.309 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 103.729.113 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre”
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU
Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
Nr. 13
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35/22.09.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2
Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1066 din 31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35/22.09.2016 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu
Km 0+000 – Km 35+400”;
- Adresa nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1076 din 31.01.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1688 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1569 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
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- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35/22.09.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-AxinteleOrezu Km 0+000 – Km 35+400”, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 86.886.626,10 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 77.339.444,70 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 14
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/22.09.2016
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)
şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Reabilitare DJ 211 Grivița – Traian Km 0+270 – Km 6+970”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1067 din 31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. nr.37/22.09.2016 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 211 Grivița –
Traian Km 0+270 – Km 6+970”;
- Adresa
nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1077 din 31.01.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1689 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1570 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
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- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr.37/22.09.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de
investiţii „Reabilitare DJ 211 Grivița – Traian Km 0+270 – Km 6+970”, litera a) se
modifică și va avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 8.069.092,61 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 7.130.806,06 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 15
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-IvăneștiIon Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1068 din 31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 BueștiIvănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”;
- Adresa
nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1078 din 31.01.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1690 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1571 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201
Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”,
litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 32.818.591,40 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 29.593.193,70 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.16
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.

Cod FP -07-06, vers.1

29

30

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 54/20.10.2016
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1069 din 31.01.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 54/20.10.2016 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102 H Colelia –
Cocora Km 45+400 – km 58+775”;
- Adresa
nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1079 din 31.01.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1691 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1572 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 54/20.10.2016
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102
H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775”, litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 23.345.973,40 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 21.056.371,70 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 17
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/23.11.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1261 din 06.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/23.11.2016 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de
lemn Sf. Nicolae”;
- Adresa nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1262 din 06.02.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1692 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1573 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu
orizont 2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
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- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
78/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I.
(revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 2.384.044,14 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 1.687.255,78 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului
Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 18
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/23.11.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1259 din 06.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/23.11.2016 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a
monumentului istoric Orașul de Floci”;
- Adresa nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1260 din 06.02.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1693 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1574 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu
orizont 2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
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- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 79/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I.
(revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, litera a) se
modifică și va avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 12.082.170,75 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 10.241.735,00 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului
Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 19
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 80/23.11.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1257 din 06.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 80/23.11.2016 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de
arhitectură Conacul Bolomey”;
- Adresa nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1258 din 06.02.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1694 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1575 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu
orizont 2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
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structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
80/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea
monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 21.653.621,00 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 18.012.793,00 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului
Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 20
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de
investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1095 din 01.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod
peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;
- Adresa
nr.2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru;
- Raportul nr. 1096 din 01.02.2017 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1695 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1576 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Cod FP -07-06, vers.1

43

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de
investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, litera a) se modifică și
va avea următorul cuprins:
”a) valoarea totală a investiţiei : 10.488.792,85 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 9.700.050,75 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând :
- valoare decontată până la 31.12.2016 =1.711.866,35 lei
- valoare rest de executat = 8.776.926,50 lei cu TVA, din care Construcţii
Montaj (C+M) 7.988.184,40 lei cu TVA”.
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 21
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ialomița
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1362 din 07.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15 din 26.02.2010 privind înființarea
Camerei Agricole Județene Ialomița, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă
Județeană Ialomița ;
- Adresa nr.499 din 26.01.2017 a Direcției pentru Agricultură Județeană Ialomița,
completată cu adresa nr. 949/07.02.2017;
- Protocolului de predare-primire din 03.01.2017 încheiat între Camera Agricolă
Județeană Ialomița și Direcția pentru Agricultură Județeană Ialomița;
- Adresa nr. 77108 din 05.01.2017 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- Raportul nr. 1363 din 07.02.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 1696 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 1550 din 13.02.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1662 din 14.02.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile art. 2 alin.(1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru
reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi
stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2132/R/2016 privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a direcțiilor pentru
agricultură județene și a municipiului București;
- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2131/R/2016 pentru
aprobarea Metodologiei privind preluarea personalului din cadrul direcțiilor pentru
agricultură județene și a municipiului București, caselor agronomului, compartimentelor
funcționale din subordinea Direcției monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum și a camerelor agricole județene,
structuri care se desființează, pe noile funcții care se înființează în cadrul direcțiilor pentru
agricultură județene și a municipiului București potrivit Legii nr. 157/2016 privind unele
măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
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- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2153/R/2016 privind
aprobarea structurii organizatorice – cadru a direcțiilor pentru agricultură județene și a
municipiului București;
- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2219/R/2016 privind
stabilirea numărului maxim de posturi al Direcției pentru Agricultură Județeană Ialomița;
- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2368/R/2016 privind
aprobarea structurii organizatorice și statului de funcții ale Direcției pentru Agricultură
Județeană Ialomița;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1(1) Se constată desființarea prin efectul legii, începând cu data de 30.12.2016,
a Camerei Agricole Județene Ialomița.
(2) Se ia act de preluarea activității, patrimoniului și personalului Camerei Agricole
Județene Ialomița de către Direcția pentru Agricultură Județeană Ialomița, conform
Protocolului de predare-primire din 03.01.2017, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Orice alte dispoziții din hotărâri adoptate de Consiliul Județean Ialomița,
contrare prezentei hotărâri, se abrogă.
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița și,
spre știință, Direcției pentru Agricultură Județeană Ialomița, urmând a fi publicată pe
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 22
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive,
proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul
comunelor Giurgeni, Gura Ialomiței și Vlădeni
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1364 din 07.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Raportul nr. 1365 din 07.02.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 1551 din 13.02.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1697 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1577 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1777 și urm. din Codul Civil al României,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate”privind închirierea prin licitație publică
deschisă a unei suprafețe totale de 2.257,8320 ha, teren cu destinație agricolă –
categoria de folosință neproductiv, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în
extravilanul comunelor Giurgeni, Gura Ialomiței și Vlădeni, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2 (1) Se aprobă închirierea terenului cu destinație agricolă – categoria de
folosință neproductiv, menționat la art.1), identificat şi delimitat în teritoriu pe 23
module, potrivit anexelor nr.2 – 4, în vederea desfășurării activității de creștere a
animalelor.
(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1) se închiriază pe 2 de ani, conform
prevederilor Caietului de sarcini, cu posibilitatea reînnoirii contractului de închiriere
pentru aceeași durată, la solicitarea scrisă a chiriașului făcută cu minim 6 luni înainte
de expirarea contractului și aprobată prin hotărâre de Consiliul Județean Ialomița.
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(3) Închirierea terenului se realizează prin procedura de licitaţie publică
deschisă, detaliată în „Documentația de atribuire”.
(4) Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este ”cel mai mare nivel al
chiriei” exprimată în lei/ha/an.
(5) Chiriașul nu are dreptul de a subînchiria sau cesiona, total sau parțial,
contractul/contractele de închiriere.
Art.3 Se aprobă ”Documentaţia de atribuire” privind închirierea prin licitație
deschisă a unei suprafețe de 2.257,8320 ha teren cu destinație agricolă – categoria de
folosință neproductiv, menționat la art.1), prevăzută în anexa nr. 5.
Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 100 lei/ha/an în
vederea atribuirii contractului/contractelor de închiriere.
(2) Se aprobă prețul de achiziționare a “Documentației de atribuire” în
cuantum de 10 lei.
Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a chiriei datorată, după cum urmează:
a) pentru primii doi ani calendaristici ai închirierii, chiria se plăteşte în două
tranşe, respectiv: 50% din cuantumul chiriei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de
50% până la data de 31 octombrie ale fiecărui an;
b) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an calendaristic al
închirierii şi data încetării contractului, chiria se plăteşte până la data de 31 ianuarie a
anului respectiv;
c) chiria datorată proprietarului se indexează anual, la data de 1 ianuarie al
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru
anul precedent.
Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de închiriere,
interesul propriu al proprietarului o impune, prin act adiţional se va proceda la
reducerea cu până la 5% a suprafeţei închiriate şi cu diminuarea corespunzătoare a
chiriei datorate de chiriaș.
(2) Dacă interesul public național sau județean în temeiul căruia s-a diminuat cu
până la 5% suprafața închiriată nu mai subzistă, această suprafață va reveni, fără o
altă procedură de licitație, la chiriașul inițial, cu majorarea corespunzătoare a chiriei
datorate proprietarului.
Art.7 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea terenului
cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv prevăzut la art.1, în
următoarea componenţă:
Preşedinte : Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri: Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Deda Geanina Diana - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Urse Viorel - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri de rezervă:
Cilă Lenuța - referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pîrjolea Vasilica - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
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Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art. 9 Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată persoanelor prevăzute la art.7, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 23
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

DIG

Rd./Oc.
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea
privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Vlădeni
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1459 din 09.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Raportul nr. 1460 din 09.02.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 1552 din 13.02.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1698 din 14.02.2017 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1578 din 13.02.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1836 și urm. din Codul Civil al României,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate”privind arendarea prin licitație publică
deschisă a unor suprafețe totale de 644,1755 ha, terenuri cu destinație agricolă –
categoria de folosință arabil, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în
extravilanul comunei Vlădeni, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2(1) Se aprobă arendarea terenurilor cu destinație agricolă – categoria de
folosință arabil, menționate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu pe 5 module,
potrivit anexei nr.2.
(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1) se arendează pe 5, 10 sau 20 de ani,
în funcție de categoria de cultură, conform prevederilor Caietului de sarcini, cu
posibilitatea reînnoirii contractului de arendă, la solicitarea scrisă a arendașului făcută
cu minim 12 luni înainte de expirarea contractului și aprobată prin hotărâre de
Consiliul Județean Ialomița.
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(3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică,
detaliată în Documentația de atribuire.
(4) Criteriul de atribuire al contractului de arendă este ”cel mai mare nivel al
arendei” exprimată în lei/ha/an.
(5) Arendașul nu are dreptul de a subarenda sau cesiona, total sau parțial,
contractul/contractele de arendă.
Art.3 Se aprobă Documentaţia de atribuire privind arendarea terenurilor cu
destinație agricolă – categoria de folosință arabil menționate la art.1), prevăzută în
anexa nr. 3.
Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 1.600 lei/ha/an în
vederea atribuirii contractului/contractelor de arendă.
(2) Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în cuantum de
10 lei.
Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:
a) pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de arendă până la
31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, arenda se plăteşte în termen de
30 zile de la data semnării contractului de către părţi, atunci când contractul este
încheiat după data de 31 iulie;
b) pentru contractele încheiate până la 31 iulie, arenda se se plăteşte în două
tranşe, respectiv: 50% din cuantumul arendei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de
50% până la data de 31 octombrie
c) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 50% din
cuantumul arendei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de 50% până la data de 31
octombrie ale fiecărui an;
d) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendei şi data
încetării contractului de arendă, arenda se plăteşte până la data de 31 ianuarie a
anului respectiv;
e) arenda datorată de arendaș se indexează anual, la data de 1 ianuarie al
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru
anul precedent.
Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de arendă, interesul
propriu al arendatorului o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu
până la 5% a suprafeţei arendate şi cu diminuarea corespunzătoare a arendei datorate
de arendaș.
(2) Dacă interesul public național sau județean în temeiul căruia s-a diminuat cu
până la 5% suprafața arendată nu mai subzistă, această suprafață va reveni, fără o
altă procedură de licitație, la arendașul inițial, cu majorarea corespunzătoare a
arendei datorate de acesta.
Art.7 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru arendarea terenurilor
cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil prevăzute la art.1, în următoarea
componenţă:
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Preşedinte: Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri:

Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Deda Geanina Diana - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Urse Viorel - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu

Membri
de rezervă: Cilă Lenuța - referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pîrjolea Vasilica - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Art. 8 Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată persoanelor prevăzute la art.7, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 24
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă,
de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomița și a Consiliului Județean
Ialomița în dosarul nr. 1107/98/2016
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1376 din 07.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 1377 din 07.02.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 1553 din 13.02.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 21 alin.(2), alin.(3) și 91 alin. (1) lit. f) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. I alin. (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 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.1 Se aprobă achiziţionarea, în condițiile legii, a serviciilor juridice de
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomița și a Consiliului
Județean Ialomița în dosarul nr. 1107/98/2016.
Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri
vor fi suportate, în condițiile legii, din bugetul general al județului Ialomița.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
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Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Serviciului Juridic Coordonare Organizare,
Direcției Achiziții și Patrimoniu și Direcţiei Buget Finanţe, urmând să fie publicată pe
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 25
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2017/2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1423 din 09.02.2017, a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa ;
Examinând :
-Avizul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice
nr. 101/DGMRU din 13.01.2017;
-Raportul nr. 1424 din 09 .02.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare;
-Raportul nr. 1664 din 14.02.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
În conformitate cu :
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea
administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 19 alin. (1) şi (2) şi ale art. 61 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua
din Legea nr. 1 din 2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.777 din
22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de
preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;
-prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a învăţământului special şi special integrat,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din
2001, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special
din judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2017/2018, la nivelul Liceului Tehnologic
Special „Ion Teodorescu” din Slobozia.
Art.2 Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia va funcţiona ca
unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de nivel liceal.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
aducerii la cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe şi Liceului Tehnologic
Special „Ion Teodorescu” Slobozia şi spre ştiinţă, Ministerului Educaţiei Naționale şi
Cercetării Ştiinţifice şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, urmând să fie
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 26
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017
Rd/Oc
Şt/D
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HOTĂRÂRE
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile
proprietate publica a statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene în proprietatea publică a
județului Ialomița și în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1455 din 09.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- adresele Consiliului Județean Ialomița nr. 6370/15.07.2017, nr.9883/01.11.2016 și
nr. 635/17.01.2017 înaintate actualului Minister al Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene;
- Raportul nr. 1456 din 09.02.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 1699 din 14.02.2017 al Comisiei economico – financiare şi
agricultură;
- Raportul nr.1579 din 13.02.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 1554 din 13.02.2017 al Comisiei juridică, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Hotărârea Guvernului nr. 1132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică
a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a
Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1041/2012,
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Titlului VI din Codul civil,
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În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se solicită Guvernului României trecerea unor imobile proprietate publică
a statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene în proprietatea publică a județului Ialomița și în administrarea
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
(2) Datele de identificare a imobilelor sunt prezentate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să întreprindă demersurile necesare în vederea preluării în proprietatea
județului Ialomița și în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa a imobilelor prevăzute
la art. 1).
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată spre ducere la îndeplinire direcţiilor implicate din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomița şi, spre ştiinţă, Secretariatului General al Guvernului și
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, urmând
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
P R E Ş E D I N T E,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr 27
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul
Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1457 din 09.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Adresa nr. 1261 din 03.02.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Ialomiţa;
- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.50/22.09.2016 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare
Școlară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională Ialomiţa,
- Raportul nr. 1458 din 09.02.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 1665 din 14.02.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Procesul–verbal nr. 1800 din 16.02.2017 al Comisiei de validare
În conformitate cu:
- prevederile art. 9 alin.(3) lit.e) și art. 87-91 din Ordinul nr. 5805/2016 privind
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea
abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.3/19.01.2017;
- prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, 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.1(1) Se desemnează doamna Beciu Elisabeta în calitate de reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Școlară și Profesională
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organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
Ialomiţa.
(2) Mandatul persoanei prevăzute la alin.(1) este de 2 ani, cu posibilitatea
prelungirii acestuia, cu maxim două mandate consecutive.
Art.2 Pe perioada mandatului, doamna Beciu Elisabeta va beneficia de toate
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul nr. 5805/2016
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea
abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea
Consiliului Județean Ialomița nr.50/22.09.2016.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă,
Inspectoratului Școlar Județean Ialomița și Centrului Judeţean de Resurse şi de
Asistenţă Educaţională Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 28
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 97/15.12.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru
privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Ialomița
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1461 din 10.02.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând :
- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 97/15.12.2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Ialomița;
- adresa nr. 18186/21.12.2016 a Instituției Prefectului – Județul Ialomița;
- Raportul nr. 1462 din 10.02.2017 al Direcţiei Achiziții și Patrimoniu;
- Raportul nr. 1555 din 13.02.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii
şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile Capitolului XII - secțiunea 1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.2 alin.(2) și art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile Cărții a III-a , Titlul II și Cărții a V-a, Titlul IX, Capitolul I din Codul Civil al
României;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017,
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 Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 97/15.12.2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul
Ialomița se modifică și se completează după cum urmează :
1. la art. 2, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
”m) bun imobil : orice clădire și teren situate în intravilanul localităților;”
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2. la art. 17, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins :
”b) a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Ialomița documentația de
atribuire și cumpărarea bunului/bunurilor imobil/imobile.”
3. art.19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.19 (1) Orice ofertant care participă la procedura de atribuire a contractului de
cumpărare bunuri imobile are obligaţia de a avea achitate la zi, la momentul desfăşurării
negocierii, impozitele şi taxele către bugetul de stat şi bugetul local, fapt atestat prin
certificate fiscale, precum şi utilităţile şi alte obligaţii aferente imobilului dovedite cu
documente justificative provenite de la furnizorii de utilităţi.
(2)Nu se va demara procedura de negociere pentru încheierea de contracte de vânzare
cumpărare bunuri imobile cu persoane juridice care se află în situaţii de faliment sau lichidare
judiciară.”
4.partea introductivă a articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins :
” Art. 22 Documentaţia pentru achiziţia bunurilor imobile (caietul de sarcini) va fi
aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Ialomița şi va trebui să cuprindă cel puţin:”
5. după articolul 32 se introduce un nou articol, art.32^1, cu următorul cuprins:
”Art. 32 ^1 Consiliul Județean Ialomița are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie
imobil, în formă autentică, cu persoana fizică sau juridică a cărei ofertă a fost acceptată de
către comisia de evaluare şi negociere.”
6. articolele 35-37 se abrogă.
7. articolele din Regulamentul-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către
Județul Ialomița se renumerotează.
Art.II Regulamentul – cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul
Ialomița, actualizat potrivit art. I, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre
ducere la îndeplinire, Direcției Achiziții și Patrimoniu , urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 29
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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Anexă
la Hotărârea C.J. Ialomiţa nr. 29/16.02.2017

REGULAMENT – CADRU
pentru cumpărarea de bunuri imobile
CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.l. (1) Prin prezentul Regulament - cadru se stabilește cadrul organizatoric și
metodologia de desfășurare a procedurii de atribuire a contractelor având ca obiect cumpărarea unor
imobile de către Județul Ialomița , prin intermediul Consiliului Județean Ialomița .
(2) Judeţul Ialomița, prin Consiliul Judeţean Ialomița, are obligaţia de a aplica prezentul
Regulament-cadru pentru cumpărarea de bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri existente).
Art.2. În sensul prezentului Regulament - cadru termenii utilizați au următoarele definiții :
a) achiziţie: dobândirea definitivă de către Consiliul Județean Ialomița , definită ca autoritate
contractantă, a unor proprietăţi imobiliare, prin atribuirea unui contract de vânzare-cumpărare;
b) autoritate contractantă – Consiliul Județean Ialomița
c) vânzător - Persoana fizica sau juridica cu care Consiliul Județean Ialomița încheie contractul de
vânzare cumpărare
d) contract de achiziţie publică: contract, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă si o
persoana fizică sau juridică
e) operator economic: ofertantul care participă la procedură şi căruia i se poate atribui contractul de
achiziţie publică în urma aplicării procedurii prevăzute în prezentul Regulament
f) ofertant: orice persoană fizică sau juridică care depune o oferta in cadrul procedurii de atribuire;
g) ofertă: documentaţie care cuprinde propunerea tehnică, propunerea financiară şi orice formulare
sau documente solicitate în documentaţia de atribuire ;
h) propunere tehnică: document al ofertei elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini stabilite
de autoritatea contractantă;
i) propunere financiară: document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin
documentaţia de atribuire cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale;
k) căi de atac: contestaţiile administrative și/sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte sau decizii
invocate ca nelegale şi prin care se solicită suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea
sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;
l) zi / zile - reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit;
m) bun imobil : orice clădire și teren situate în intravilanul localităților.
CAP.II. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE
Art.3. Orice persoană fizică sau juridică care doreşte să înstrăineze un imobil care satisface
cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire pentru cumpărarea de bunuri imobile şi care deţine un
titlu de proprietate valabil, înscris în Cartea Funciară, liber de sarcini asupra acestuia, are dreptul de a
participa, în condiţiile prezentului Regulament - cadru la procedura pentru cumpărarea unui
imobil/unor imobile.
Art.4. Numărul de vânzători care au dreptul de a depune oferta, este nelimitat.
Art.5. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta
comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Art.6. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în
cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsura reprezintă o
condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
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Art.7. Operatorul economic nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:
- să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici;
- să depună candidatura/oferta individuală şi o altă candidatură/ofertă comună;
- să depună oferta individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Art.8. Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de
atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze
concurenţa.
Art.9. În sensul prevederilor art.8, prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de
drept:
a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă
dominantă; sau
b) care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau care, ca urmare
a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.
Art. 10. Prețul ofertei va fi exprimat în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire.
CAP. III.PRINCIPII CARE STAU LA BAZA PROCEDURII DE
CUMPĂRARE DE BUNURI IMOBILE
Art.11. Pe parcursul întregului proces de achiziție publică, astfel cum este reglementat în
prezentul Regulament - cadru la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele
principii:
 Promovarea concurentei, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice ofertant,
persoana fizica sau juridica, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii,
contractant.
 Nediscriminarea - asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru
ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate să poată participa la procedura
de atribuire si să aibă şansa de a deveni contractant.
 Tratamentul egal - stabilirea şi aplicarea, oricând pe parcursul procedurii de
atribuire, de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel
încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi.
 Recunoaşterea reciproca - acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în
mod licit pe piaţa Uniunii Europene; diplomelor, certificatelor, a altor documente,
emise de autorităţile competente din alte state; specificaţiilor tehnice, echivalente cu
cele solicitate la nivel naţional.
 Transparenta - aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare
la aplicarea procedurii de atribuire.
 Proporţionalitatea - asigurarea corelaţiei între necesitatea autorităţii contractante,
obiectul contractului si cerinţele solicitate a fi îndeplinite.
 Eficienta utilizare a fondurilor publice - folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu scopul de a obţine valoare
pentru banii cheltuiţi.
 Asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor
persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea:
profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul
derulării acestui proces.
CAP. IV. COMISIA DE EVALUARE
Art.12. (1) Pentru aplicarea prezentului Regulament-cadru, prin Dispoziție a
Președintelui va fi numită, o comisie de evaluare formată din 5 membri și o comisie de
soluționare a contestațiilor formată din 3 membri.
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(2) Preşedintele comisiei se desemnează dintre membrii acesteia și va avea drept de
vot.
Art.13. - Comisia de evaluare răspunde, prioritar, de următoarele activităţi:
a) Deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
b) Verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate solicitate prin documentaţia de
atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile;
c) Verificarea ofertelor prezentate, din punctul de vedere al modului în care acestea
corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;
d) Stabilirea ofertelor care nu îndeplinesc toate cerinţele din documentaţia de
atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile si care vor fi respinse;
e) Stabilirea ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele din documentaţia de atribuire a
contractelor de cumpărare bunuri imobile si care urmează a fi vizitate;
f) Comunicarea către ofertanţii ale căror oferte îndeplinesc toate cerinţele din
documentaţia de atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile, a datei când
va avea loc vizita la imobilul/imobilele propus/propuse în ofertă;
g) Vizitarea imobilelor propuse spre cumpărare din ofertele care îndeplinesc toate
cerinţele din documentaţia de atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile;
h) Întocmirea proceselor-verbale ca urmare a vizitelor efectuate;
i) Stabilirea ofertelor care sunt admise, respectiv ofertele care îndeplinesc toate
cerinţele din documentaţia de atribuire, confirmate în urma vizitei;
i 1 ) O rganizează mai multe runde de negocieri în termen de 15 zile, cu fiecare
ofertant în parte, a cărui ofertă este declarată admisibilă până când aceştia
declară că oferta financiară este finală şi nu mai poate fi îmbunătăţită,
întocmind procese verbale de negociere;
j) Aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de
atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
k) Propune de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate
l) Elaborarea raportului procedurii de atribuire a contractelor de cumpărare bunuri
imobile.
m) Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorităţii
contractante spre aprobare.
Art.14. - Pe parcursul desfăşurării procedurii, membrii comisiei au obligaţia de a
păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte
informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-şi proteja secretele comerciale.
Art.15. - (1) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a
ofertelor următoarele persoane:
a) Persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertanţi ori persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi;
b) Soţ/soţie, ruda sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi;
c) Soţ/soţie, rudă ori afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu vreunul dintre
ofertanţi;
d) Persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
e) În ultimii trei ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre
ofertanţi sau a făcut parte din consiliul de administraţie al acestora sau din orice alt
organ de conducere sau de administraţie al acestora;
f) Persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante
se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta
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reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe proprie răspundere o
declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile
art.15 şi prin care confirmă, totodată, că nu se află în niciuna din situaţiile prevăzute la alin.
(1).
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) trebuie semnată înainte de şedinţa de
deschidere a ofertelor.
(4) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare
constată că se află în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la alin. (1), atunci acesta are
obligaţia de a solicita înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.
CAP. V.PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE
CUMPĂRARE BUNURI IMOBILE
Art.16. (1) Judeţul Ialomița, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Ialomița, va atribui contractele de cumpărare bunuri imobile prin negociere directă, cu
ofertanţii care au depus oferte declarate admisibile de comisia de evaluare.
(2) Dacă derularea procedurii de atribuire a contractului de cumpărare bunuri imobile
nu s-a finalizat prin stabilirea unei/unor oferte câştigătoare, procedura se anulează.
Procedura privind cumpărarea imobilelor se poate relua, cu modificarea, după caz, a unor
prevederi ale documentaţiei de atribuire.
(3) Dacă după derularea procedurii de atribuire a contratului s-a/s-au stabilit
oferta/ofertele câştigătoare, autoritatea contractantă, prin reprezentantul legal, după
scurgerea timpului de depunere a contestaţiilor - 5 zile lucrătoare de la data transmiterii
comunicării privind rezultatul procedurii - şi după rezolvarea acestora, va încheia, în formă
autentică, contractul/contractele de vânzare-cumpărare a imobilului/imobilelor cu
ofertantul/ofertanţii desemnat/desemnaţi câştigător/câştigători de către comisia de evaluare.
CAP. VI
INIŢIEREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE CUMPĂRARE BUNURI IMOBILE
Art.17. Judeţul Ialomița, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița,
va iniţia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de cumpărare bunuri imobile
numai dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) Sunt asigurate fondurile pentru contractele de achiziţie bunuri imobile pentru anul în
curs sau în bugetele mai multor ani, dacă prin contract se reglementează plata
multianuală a bunului imobil.
b) A fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Ialomița documentația de
atribuire și cumpărarea bunului/bunurilor imobil/imobile.
c) Este constituită comisia de evaluare.
CAP. VII EVITAREA SITUAŢIILOR DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ
Art.18. - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Autoritatea contractantă va lua toate
măsurile necesare pentru evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine existenţa unui
conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care se constată apariţia
unor astfel de situaţii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare,
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adoptându-se potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare,
anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale
activităţilor care au legătură cu acestea.
CAP. VIII

ELIGIBILITATEA

Art.l9 . (1) Orice ofertant care participă la procedura de atribuire a contractului de cumpărare
bunuri imobile are obligaţia de a avea achitate la zi, la momentul desfăşurării negocierii, impozitele şi
taxele către bugetul de stat şi bugetul local, fapt atestat prin certificate fiscale, precum şi utilităţile şi
alte obligaţii aferente imobilului dovedite cu documente justificative provenite de la furnizorii de
utilităţi.
(2) Nu se va demara procedura de negociere pentru încheierea de contracte de vânzare
cumpărare bunuri imobile cu persoane juridice care se află în situaţii de faliment sau lichidare
judiciară.”
CAP. IX. STABILIREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE
Art.20. (1) Criteriul de atribuire care va fi utilizat este "preţul cel mai scăzut",
rezultat în urma procesului de negociere directă de comisia de evaluare cu ofertanţii care
au depus oferte admisibile.
(2)Autoritatea contractantă nu poate schimba, în procesul de evaluare a ofertelor,
criteriul de atribuire stabilit în documentaţie.
(3)
Pentru
a
fi
admisibile
ofertele
trebuie
să
îndeplinească toate cerinţele din documentaţia de atribuire si specificaţiile tehnice minime
considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
(4)
Oferta/Ofertele câştigătoare va/vor fi stabilită/stabilite în ordinea crescătoare
a valorilor financiare rezultate în urma negocierii.”
CAP. X ÎNTOCMIREA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
A CONTRACTELOR DE CUMPĂRARE BUNURI IMOBILE
Art.21. Direcţia Achiziții Publice și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Ialomița va elabora documentele necesare iniţierii procedurii
(referate, note justificative, anunţ de participare etc.) şi documentaţia pentru achiziţia de
bunuri imobile (caietul de sarcini).
Art. 22 Documentaţia pentru achiziţia bunurilor imobile (caietul de sarcini) va fi
aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Ialomița şi va trebui să cuprindă cel puţin:
a)
informaţii generale:
 descrierea obiectului contractului;
 perioada minimă de valabilitate a ofertei;
 condiţii de eligibilitate;
 criteriul de atribuire a contractului de achiziţie;
 modalităţile de contestare a deciziei achizitorului şi de soluţionare a contestaţiilor.
b)
cerinţe privind:
 specificaţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească imobilele;
 zona în care se doreşte a fi amplasate imobilele;
 actul juridic prin care se face dovada că imobilul este liber de orice sarcini;
 declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt litigii de niciun fel cu privire la imobil,
contracte de închiriere care pot întârzia sau pot face imposibilă exercitarea
prerogativelor dreptului de proprietate;
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actul juridic prin care se face dovada titlului de proprietate;
orice alte documente considerate relevante pentru cumpărare.
c)
precizări privind:
 modalităţile de plată acceptate;
 clauzele obligatorii pentru contractul de cumpărare bunuri imobile.
d)
instrucţiuni privind:
 formalităţile care trebuie îndeplinite, referitoare la modul de prezentare şi depunere a
ofertei;
 orice alte informaţii relevante privitoare la desfăşurarea procedurii de cumpărare.
Art.23. Documentaţia pentru achiziţia de imobile va fi publicată pe site-ul propriu şi
va fi pusă la dispoziţia tuturor celor interesaţi pe suport hârtie, la cererea acestora.
CAP. XI PUBLICITATEA
Art.24. (1) - Direcţia Achiziții Publice și Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliul Judeţean Ialomița, în scopul asigurării transparenţei pentru
procedura de atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile, va asigura publicitatea
astfel:
a) Publicarea anunţului de participare la procedura de atribuire a contractelor de
cumpărare bunuri imobile într-un ziar județean (se va menţiona în anunţ cum poate fi
obţinută documentaţia de atribuire);
b) Publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomița (http://www.cicnet.ro ).
c) După publicarea într-un ziar județean şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomița,
anunţul de participare se poate transmite si către agenţii imobiliare, bănci etc.
(2) In anunţ se va preciza în mod obligatoriu data limită pentru depunerea ofertelor.
(3) Data limită pentru depunerea ofertelor este cuprinsă între 10 şi 30 de zile de la
data apariţiei anunţului într-un cotidian județean şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomița
(http://www.cicnet.ro ).
CAP. XII

ELABORAREA OFERTEI

Art.25. (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentaţiei de atribuire.
(2) Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată
perioada derulării procedurii, ofertantul având obligaţia de a exprima în ofertă preţul în lei, preţ care
va rămâne neschimbat pe toată perioada evaluării ofertei.
(3) Oferta care nu respectă cerinţele din documentaţia de atribuire va fi respinsă de către
autoritatea contractantă.
Orice operator economic are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în
aceasta. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor este de 3 zile.
(4)Transmiterea răspunsului la clarificări către toți potențialii ofertanți se va face cu cel puțin
3 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
(5) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util,
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul de 3 zile , aceasta din
urmă răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care se respectă, în mod cumulativ,
următoarele:
a) perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea
acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor;
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b) răspunsul nu modifică informaţiile deja publicate, nu afectează modul de elaborare a
ofertelor şi nici nu devine necesară publicarea unei erate.
(6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica conţinutul răspunsului pe site-ul
propriu, fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
(7) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie iniţiativă, în vederea
clarificării, documentaţia de atribuire.
(8) Orice astfel de completare trebuie publicată de către autoritatea contractantă pe site-ul
propriu, dacă acest fapt nu afectează participarea la procedura de atribuire.
CAP.XIII DEPUNEREA, MODIFICAREA, RETRAGEREA ŞI
VALABILITATEA OFERTEI
Art.26. (1) Ofertele se depun şi se înregistrează la registratura autorităţii
contractante, specificându-se data şi ora, şi se păstrează nedeschise, urmând a fi puse la
dispoziţia comisiei de evaluare constituită în acest scop.
(2) Ofertele care sunt depuse la o altă adresă de corespondență decât cea stabilită sau după
termenul limită de depunere, sunt considerate respinse și vor fi returnate nedeschise către expeditor ;
(3) Ofertantul are obligaţia de a prezenta toate documentele prevăzute în
documentaţia de atribuire, în forma solicitată şi în condiţiile impuse de aceasta.
(4) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte
de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.
(5) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de
valabilitate stabilită în documentația de atribuire .
(6) Ofertele vor fi respinse dacă cel puțin o cerință minimă prevăzută în caietul de sarcini nu
a fost îndeplinită.
CAP. XIV. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR
Art.27. (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte
documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de
participare.
(2) In cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor,
autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la
anunţul de participare, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înainte de data anunţată iniţial pentru depunerea ofertelor.
(3) Orice reprezentant al ofertanţilor care au depus oferta are dreptul de a fi prezent la
şedinţa de deschidere a ofertelor, în baza unei împuterniciri din partea ofertantului.
(4) în cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea nici unei oferte, cu
excepţia celor care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă
adresă decât cele stabilite în anunţul de participare.
(5) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singură motivaţie
absenţa de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.
(6) ) Comisia de evaluare verifică ofertele în vederea respectării cerințelor minime solicitate a fi
îndeplinite la data limită de depunere a ofertelor, aşa cum sunt acestea stabilite de autoritatea
contractantă în cadrul invitației de participare.
(7) Vizitează imobilul – teren +construcție oferit spre cumpărare, de operatorii economici
participanți la procedura de cumpărare, după caz, cu respectarea următorilor pași:
- anunțarea ofertanților asupra zilei și orei în care se va efectua o vizionare a
imobilului – teren +construcție;
- vizionarea locaţiei propusă spre cumpărare prin vizitarea la faţa locului și întocmirea
unui proces verbal .
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(8) Solicită clarificări și/sau documente suport suplimentare, dacă este cazul, pentru demonstrarea
îndeplinirii cerințelor minime de calificare,
(9) Verifică ofertele prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al conformității
administrative și al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini
întocmind un proces verbal de evaluare;
(10) Întocmește clasamentul ofertelor admisibile prin aplicarea criteriului de atribuire
„prețul cel mai scăzut”
(11) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:
a) a fost depusă după data si ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în
invitația de participare;
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare;
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini;
d) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată
prin invitaţia de participare.
(12) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:
a) nu satisface cerințele caietului de sarcini;
b) conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru Autoritatea contractantă.
(13) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de
membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai ofertanţilor prezenţi la şedinţă,în care se
consemnează
modul
de
desfăşurare
a
şedinţei
respective,
aspectele
formale
constatate
la
deschiderea
ofertelor,
elementele
principale
ale
fiecărei
oferte,
consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în
parte.
Art.28. (1) După finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă are
obligaţia de a transmite în cel mult 3 zile lucrătoare tuturor ofertanţilor o comunicare în scris
referitoare la rezultatul procedurii.
(2) În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, comunicarea trebuie să
precizeze motivul pentru care a fost respinsă, precum şi căile de atac împotriva deciziei comisiei.
(3) În cazul ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători, comunicarea trebuie să precizeze
faptul că oferta acestuia/acestora a fost declarată câştigătoare.
(4) După finalizarea evaluării, comisia de evaluare va prezenta raportul procedurii de atribuire
a contractelor de cumpărare bunuri imobile Preşedintelui Consiliului Judeţean spre aprobare.
CAP. XV. CONTESTAŢII
Art.29. (1) Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de cumpărare
bunuri imobile ce intră în sfera de reglementare a prezentei proceduri, se depun, în termen
de 2 zile lucrătoare începând cu ziua următoare comunicării rezultatului procedurii, la
sediul autorităţii contractante şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a
contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are sarcina de a reverifica toate ofertele
depuse si a stabili daca decizia comisiei de evaluare a fost corectă.
(3) Autoritatea contractantă va comunica contestatarului, în termen de 2 zile
lucrătoare de la adoptare, decizia Comisiei privind modul de soluţionare a contestaţiei.
(4) Ofertantul vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act sau o decizie
a Autorității Contractante, nemulțumit de răspunsul formulat de aceasta cu privire la contestația
administrativă depusă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), poate
sesiza instanța de contencios administrativ competentă. .
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CAP.XVI. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Art. 30. Autoritatea Contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului, în următoarele cazuri:
a) niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în invitația de
participare;
b) au fost prezentate numai oferte neconforme sau inacceptabile;
c)pe parcursul procedurii de atribuire a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă
care duce la imposibilitatea semnării contractului de vânzare cumpărare.
Art.31. (1) Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie Autorității contractante faţă de
participanţii la procedura de atribuire.
(2) Decizia de anulare va fi comunicată în scris tuturor ofertanţilor, menționându-se motivele
anulării.
CAP. XVI. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE CUMPĂRARE
BUNURI IMOBILE
Art.32. Ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători, va/vor fi invitat/invitaţi în
vederea încheierii contractului/contractelor de vânzare-cumpărare.
Art. 33 Consiliul Județean Ialomița are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie
imobil, în formă autentică, cu persoana fizică sau juridică a cărei ofertă a fost acceptată de
către comisia de evaluare şi negociere.
Art.34. - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița să încheie, în
formă autentică, contractul de vânzare-cumpărare imobile, în numele şi pentru Judeţul
Ialomița - persoana juridică care va fi proprietar al imobilelor cumpărate, cu persoana fizică
sau juridică a cărei ofertă a fost acceptată de către comisia de evaluare, în condiţiile
prezentei proceduri.
CAP. XVII DOSARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE CUMPĂRARE BUNURI IMOBILE
Art.35. (1) Direcţia Achiziții Publice și Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliul Judeţean Ialomița are obligaţia de a întocmi dosarul procedurii de
atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile.
(2) Dosarul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) Referatul de necesitate privind cumpărarea de bunuri imobile/notă de fundamentare;
b) nota privind determinarea valorii estimate a contractului;
c) Existenţa fondurilor alocate(extras PAAP)
d) Documentaţia de atribuire pentru cumpărare bunuri imobile;
e) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița de numire a comisiei de
evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
f) Anunţul de participare privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de
cumpărare bunuri imobile;
g) Solicitările de clarificare primite din partea ofertanţilor şi răspunsurile aferente;
h) Procesul-verbal de deschidere a ofertelor;
i) Procese le-verbale ale şedinţelor de evaluare şi negociere ;
j) Procesele-verbale întocmite cu ocazia vizionării imobilelor;
k) Raportul procedurii de atribuire privind rezultatul aplicării procedurii pentru
atribuirea contractului de cumpărare bunuri imobile;
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l) Comunicările către ofertanţi privind rezultatul procedurii;
m) Contestaţiile primite, rezoluţiile şi măsurile adoptate de comisia de soluţionare a
contestaţiilor;
n) Contractul de vânzare-cumpărare semnat în formă autentică.
o) Documentul de recepţie al imobilului care a făcut obiectul achiziţiei.
CAP. XVIII. COMUNICĂRI
Art.36. Toate comunicările între părți se vor face în scris cu confirmare de
primire,prin poștă,fax sau e-mail.
CAP. XIX. DISPOZIŢII FINALE
Art.37. Prezentul Regulament - cadru se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean
Ialomița
Art.38. Regulamentul-cadru intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.39. Prevederile prezentului regulament se vor completa, după caz, cu dispoziţiile
legale în vigoare.
Art.40. Prezentul Regulament - cadru poate fi completat, modificat sau abrogat de
către Consiliul Județean Ialomița.
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HOTĂ RÂRE
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean a doamnei Barcari Rodica Luminiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Demisia doamnei Barcari Rodica Luminiţa din funcţia de consilier judeţean,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1545 din 13.02.2017,
Examinând :
- Referatul nr. 1626 din 14.02.2017 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
al Secretarului Judeţului Ialomiţa;
- prevederile art.94 alin.(2) lit. a), art.95 şi art.99 din Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr.3 din 19.01.2017;
În conformitate cu:
- prevederile art.9 alin.(2) lit. a), art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, 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.1 Ia act de demisia doamnei Barcari Rodica - Luminţa din funcţia de consilier
judeţean, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1545 din 13.02.2017.
Art.2 Constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al doamnei Barcari Rodica Luminiţa, ca urmare a
demisiei.
Art.3 Declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei Barcari Rodica
Luminiţa – aleasă pe lista electorală a Partidului Naţional Liberal – Organizaţia
Judeţeană Ialomiţa .
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Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa,
spre ştiinţă, doamnei Barcari Rodica Luminiţa şi Partidului Naţional Liberal – Organizaţia
Judeţeană Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 30
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea anexelor nr. 1 și nr.1a la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 60/20.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017,
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1628 din 14.02.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60/20.10.2016 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi
Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 8313/2017;
- Raportul nr. 1634 din 14.02.2017 al Direcţiei Buget Finanțe;
- Raportul nr. 1663 din 14.02.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60/20.10.2016 privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul de
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specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, se modifică după cum
urmează:
1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
2. Anexa nr. 1a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1a care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, va fi actualizat, în condițiile
legii, după adoptarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița privind constatarea
desființării Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa și obținea avizului prealabil
corespunzător de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 31
Adoptată la Slobozia
Astăzi 16.02.2017

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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