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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 30 din 31.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi  
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru   

privind  lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene  
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6045  din 15.07.2015 a Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 

19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii 
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30 din 31.03.2015 privind 

aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor 
pentru atribuirea acordului-cadru  privind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri 
judeţene 

- Raportul nr. 6046 din 15.07.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
          - Raportul nr. 6236 din 21.07.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, de 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 6224 din 21.07.2015 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin (5) lit.a) punctul 12, art. 125 şi art. 126 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 80 - 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                
nr. 52 din 29.08.2008, 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 : 
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 Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30 din 31.03.2015 privind 
aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor 
pentru atribuirea acordului-cadru  privind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri 
judeţene, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a)   la art. 2 alin. (1) : 
Preşedinte cu drept de vot: 
-   Maria DINU - consilier -  Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, se înlocuieşte cu 

Graţiela - Cristina GURLEA - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, 
Membri de rezervă: 
-    Mihaela Laura VOINESCU- consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, se 

înlocuieşte cu Iulian COCONCEA – referent de specialitate – Direcţia Investiţii şi 
Servicii Publice; 

-  Graţiela - Cristina GURLEA - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, se 
înlocuieşte cu Teodorescu Gabriela – Virginia - consilier juridic, Direcţia 
Coordonare Organizare.  

b)  după art. 2 se introduce un nou articol, art. 2^1,  cu următorul cuprins: 
” Art. 2^1 Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să 

actualizeze, prin dispoziţie, prevederile documentaţiei prevăzută la art. 1, în 
funcţie de modificările legislaţiei sau a oricăror documente relevante în domeniu 
aduse de autorităţile competente, inclusiv componenţa  comisiei de evaluare 
prevăzută la art. 2(1).” 

 
 Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30 din 
31.03.2015 rămân neschimbate. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va  
comunica, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 şi 
direcţiilor implicate din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
          PREŞEDINTE, 
                                                                                         Contrasemnează, 
      Vasile Silvian CIUPERCĂ                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                    Adrian Robert IONESCU 
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