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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie  de echipamente şi servicii de 

implementare a sistemului informatic integrat, inclusiv servicii de instruire, din cadrul 

proiectului „E-UAT. Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea şi creşterea 

eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa”, cod SMIS – CSNR: 48411 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3542 din 28.04.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Contractul de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” nr. 

1119/321 din 03.12.2013; 

- Adresa Ministerului pentru Societatea Informaţională nr. 41 din 28.04.2014, 

Examinând: 

- Raportul nr.  3571 din 29.04.2014 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

 - Raportul nr.4055 din 16.05.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr.4066 din 16.05.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit. b) şi art. 125 din Legea administraţiei publice 

locale 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, 

 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 aprobă documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie de 

echipamente şi servicii de implementare a sistemului informatic integrat, inclusiv 
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servicii de instruire, din cadrul proiectului „E-UAT. Sistem informatic integrat, suport 

pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa”, cod 

SMIS – CSNR: 48411, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea 

Competitivităţii Economice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

    (2) Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

achiziţia de echipamente şi servicii de implementare a sistemului informatic integrat, 

inclusiv servicii de instruire, este “ licitaţie deschisă”. 

             (3) Criteriul de atribuire a contractului prevăzut la alin. (1) este în mod exclusiv 

„oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. 

 

 Art.2(1) Se numeşte comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii 

contractului de achiziţie de echipamente şi servicii de implementare a sistemului 

informatic integrat, inclusiv servicii de instruire, din cadrul proiectului „E-UAT. Sistem 

informatic integrat, suport pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

din judeţul Ialomiţa”, în următoarea componenţă: 

 

Preşedinte cu drept de vot:  

         - GHEORGHE Luiza - Ştefania -  manager proiect; 

Membri:  

         - STOICA Rodica – responsabil achiziţii publice;      

         - STAICOVICI Nicu-Bogdan – responsabil financiar; 

        - BEREZNICOV Daniel – specialist IT; 

        - RÂUREANU Nicolae-Cristian – Şef Serviciu Juridic Coordonare Organizare în 

cadrul Direcţiei Coordonare Organizare,   

Membri de rezervă: 

         - MARIN Roxana-Hermina – asistent manager de proiect; 

         - TEODORESCU Gabriela-Virginia -  consilier juridic în cadrul Compartimentului 

Juridic. 

 (2) Comisia prevăzută la alin.(1) îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 - deschide ofertele şi alte documente care însoţesc ofertele; 

- verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

- realizează selecţia ofertanţilor; 

 - verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al 

modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini; 

 - verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere 

al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică respectiv, precum şi dacă este cazul, din punctul de vedere al 

încadrării acestora în situaţia prevăzută la art.202 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 modificată şi completată; 

 - stabileşte dacă ofertele sunt inacceptabile sau neconforme şi motivele care 

stau la baza încadrării ofertei respective în aceasta categorie; 

 - stabileşte ofertele admisibile; 

 - aplică criteriile de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de 

atribuire; 



 

Cod FP -07-06, vers.1 

 - în cazuri justificate conform prevederilor art.209 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată, elaborează propuneri de anulare 

a procedurii de atribuire; 

 - elaborează raportul procedurii de atribuire astfel cum acesta este prevăzut la                 

art.213 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată şi 

completată; 

 - orice alte atribuţii specifice prevăzute de legislaţia în materie.  

 

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia Achiziţii şi 

Patrimoniu şi va fi comunicată persoanelor nominalizate la art.2 alin.(1) prin grija 

Direcţiei Coordonare Organizare, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

 

             PREŞEDINTE 

                                                                                             Contrasemnează 

            Vasile Silvian CIUPERCĂ                                  Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                       Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 Rd/Oc 
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