HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a
drumurilor județene DJ 101, DJ 101B, DJ 201A, DJ 201B, DJ 211 și DJ 302
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 2293 din 09.02.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 2294 din 09.02.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;
- Raportul nr. 2693 din 15.02.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 2712 din 15.02.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 2788 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
În conformitate cu:
- actele de punere în valoare nr. 2249/15.12.2017, nr.2250/15.12.2017, nr.
2251/18.12.2017 și nr. 2252/18.12.2017 ale Ocolului Silvic Urziceni, respectiv nr. 280/18.12.2017
și nr. 281/18.12.2017 ale Ocolului Silvic Slobozia;
- prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.22 lit.b) din Legea-cadru nr.195/2006 privind descentralizarea, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3/2017, 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 valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranţă a drumurilor
judeţene DJ 101, DJ 101B, DJ 201A, DJ 201B, DJ 211 și DJ 302, potrivit anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2(1) Se aprobă Documentaţia de atribuire privind valorificarea masei lemnoase pe
picior din zona de siguranţă a drumurilor judeţene DJ 101, DJ 101B, DJ 201A, DJ 201B, DJ 211 și DJ
302, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valorificarea masei lemnoase se realizează prin procedura de licitaţie publică, detaliată
în Documentaţia de atribuire.
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(3) Criteriul de atribuire al contractului de vânzare/cumpărare a masei lemnoase este
”preţul cel mai mare”.
Art.3(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei, după cum urmează:
- pentru DJ 101 – Leasa – Jilavele, 85 lei/mc;
- pentru DJ 101B- Adâncata – Maia, 65 lei/mc;
- pentru DJ 201A- Coșereni – Adâncata, 80 lei/mc;
- pentru DJ201B – Ciochina – Rași, 44 lei/mc;
- pentru DJ211 – Griviţa –Traian, 44 lei/mc;
- pentru DJ 302-Moviliţa – Drăgoești, 23 lei/mc.
(2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de 20 lei.
Art.4 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor și comisia de soluţionare a contestaţiilor,
potrivit art.1, în următoarea componenţă:
a) Comisia de evaluare :
Preşedinte (cu drept de vot):
- Proca Gheorghe – Director Executiv DAP
Membri:
- Șelaru Gheorghe – Consilier DAP
- Fiţa Elena – Consilier DAP
- Cilă Lenuţa – Referent de specialitate DAP
- Pîrjolea Florian – Consilier DISP
Membri de rezervă:
- Deda Diana Geanina – Consilier DAP
- Gurlea Cristina Graţiela – Consilier DAP
b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
Preşedinte (cu drept de vot):
- Preda Genina Mirela – Consilier juridic DAP
Membri :
- Hristescu Marius – Consilier DAP
- Carmen Pamblică – Consilier juridic DAP
Membri de rezervă:
- Năstase Silvia Luminiţa – Consilier DAP
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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