
 

                           
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de  
achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Extindere, reabilitare termică şi dotare 

Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa” 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.884 din 09.02.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43 şi 44 din 06.07.2010 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici, 
respectiv depunerea spre finanţare a proiectului „Extindere, reabilitare termică şi dotare 
Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”; 
 - Cererea de finanţare înregistrată sub nr. SM35/3/3.2/395 din 29.07.2010,  
 - Raportul nr.883 din 09.02.2011 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr.984 din 11.02.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Raportul nr.957 din 10.02.2011 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, 
familie şi asistenţă socială,  
 În conformitate cu:  
 - prevederile art. 91 alin.(3) lit.f), 125 şi 126 din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 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; 
 - Normele 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 publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată, aprobate prin  Hotărârea 
de Guvern  nr. 925/2006; 
 - prevederile Ghidului solicitantului elaborat pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de 
intervenţie 3.2-Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale, 

R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  



 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 documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de 
lucrări la obiectivul „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi 
asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu, director general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze documentele necesare 
realizării obiectivului de investiţii  prevăzut la art.1 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa, şi spre ştiinţă, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
                       PREŞEDINTE   
  
           Vasile Silvian CIUPERCĂ                    Contrasemnează 
                      Secretarul judeţului Ialomiţa 
                    Constantin STOENESCU 
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