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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa                            
nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea unui imobil cu destinaţia de ”Sediu 

administrativ al Consiliului Judeţean Ialomiţa” și a terenului aferent acestuia 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16093 din 08.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea 
unui imobil cu destinaţia de ”Sediu administrativ al Consiliului Judeţean Ialomiţa” și a 
terenului aferent acestuia; 
 - Raportul nr. 16094 din 08.12.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 16852 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 16924 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 16771 din 18.12.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 16898 din 18.12.2017  al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 16907 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) teza a II-a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 97 din 15.12.2017 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către 
Judeţul Ialomiţa, cu modificările și 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind 
cumpărarea unui imobil cu destinaţia de ”Sediu administrativ al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa” și a terenului aferent acestuia, se modifică și completează după cum 
urmează: 

 
1. la articolul 2, după alineatul 2) se introduc două noi alineate, 3) și 4),  care vor 

avea următorul cuprins : 
 
”3) Pentru oferta/ofertele declarate admisibile în urma evaluării documentelor 

de calificare și înaintea etapei de negociere, se va efectua un raport de evaluare a 

imobilului (clădire și teren) realizat de un evaluator A.N.E.V.A.R., pentru stabilirea 

valorii de piață a imobilului la data cumpărării. 

4) Plata raportului de evaluare prevăzut la alin.3) se va asigura din bugetul 

aprobat pentru cumpărarea imobilului.” 

  
2. la articolul 3, alineatul 1) se modifică și va avea următorul cuprins : 
 
”Art.3(1) Se numeşte comisia pentru evaluarea și negociere a ofertelor în 

vederea cumpărării unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului 

Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:  

         - Proca Gheorghe – director executiv Direcția Achiziții și Patrimoniu, 

Membri:  

 - Bulică Nicolae – șef serviciu Direcția Investiții și Servicii Publice; 

           - Dogaru Iulian Grigorin – director executiv adjunct Direcția Coordonare  

      Organizare; 

           - Șelaru Gheorghe  - consilier Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu; 

           - Coconcea Iulian – referent de specialitate  Direcţia de Investiţii şi Servicii 

Publice  

Membri de rezervă: 

 - Teodorescu Gabriela – Virginia – consilier juridic Direcția Coordonare  

      Organizare 

           -  Cilă Lenuța – consilier  Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu. 

 
3. la articolul 4, alineatul 1) se modifică și va avea următorul cuprins : 
 

  ”Art.4(1) Se numește comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea 

componență: 

Preşedinte:  

         - Băicoianu Ionica  - director executiv Direcția Coordonare Organizare; 

Membri:  

- Bunea Daniela - șef serviciu Direcţia Investiții și Servicii Publice; 

 - Dobriș Ștefan – consilier juridic Direcția Coordonare Organizare; 

Membru de rezervă: 

- Stanciu Mariana - consilier Direcţia Investiții și Servicii Publice 
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4. Anexa – Caietul de sarcini – se modifică după cum urmează : 

 
4.1. punctele B.k), B.m), B.o) și B.s) se modifică și vor avea următorul cuprins : 

 ” k) tâmplărie termopan; 

    m) grupuri sanitare funcționale; 

    o) pereți finisați; 

    s) imobilul să fie finalizat și finisat exterior și interior ;” 

 

 4.2. punctele B.n), D.2.1. și D.2.10 se elimină. 

 

Art.II Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și persoanelor menţionate la art.I, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
     

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
          Contrasemnează 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                Adrian Robert IONESCU 
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