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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea  
de bunuri imobile de către Județul Ialomița 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11359 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Raportul nr. 11360 din 08.12.2016 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
- Raportul nr.11482 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 11566 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 11489 din 12.12.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Capitolului XII - secţiunea 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 
achiziţiile 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 Cărţii a III-a , Titlul II și Cărţii a V-a, Titlul IX, Capitolul I din Codul Civil 
al României;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea 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: 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de 

către Judeţul Ialomiţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu , urmând a fi publicată pe             
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

  Victor MORARU 
 
 

 

 

Contrasemnează 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
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