
 
 

                           
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul 
„Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de 

ameliorare Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 1708 din 15.03.2011 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- Raportul nr. 1663 din 14.03.2011 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 1800 din 18.03.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56/12.10.2009 privind aplicarea de 
către Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de coordonator, la „Programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”; 

- Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 858/N/22.10.2010, 
În conformitate cu : 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 
          -  prevederile art. 2 din Ordinului Ministrului Mediului nr.989/2010 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate; 

- prevederile art.125 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; 
 - 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 publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.80-82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.52 din 
29.08.2008,   

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(1) Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de 
lucrări la obiectivul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în 
perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa” prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul 
„Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare 
Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa”  este de „cerere de oferte”. 
 (3) Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul 
„Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare 
Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa” este „oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic”. 
 
 Art.2(1) Se numeşte comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Reconstrucţie ecologică 
forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare, comuna Colelia, judeţul 
Ialomiţa”, în următoarea componenţă: 
  

 Preşedinte: 
 - Vâlcan Cezar Gheorghe - director executiv – Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
  

Membri:     
- Stanciu Mariana     - inspector  – Direcţia Urbanism, Amenajarea   
      Teritoriului şi Lucrări Publice  
- Lisaru Marian   - şef serviciu – Direcţia Urbanism, Amenajarea   
      Teritoriului şi Lucrări Publice 
- Stoica Rodica   - inspector – Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
- Neacşu Marinela     - consilier juridic - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
  

Membri de rezervă: 
 - Paraipan Claudiu  - consilier juridic - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
 - Voinescu Mihaela - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
  
 Expert cooptat: - ing. Neşu Ioan - reprezentant al Direcţiei Silvice Ialomiţa 
 
 (2) Comisia prevăzută la alin.(1) îndeplineşte următoarele atribuţii: 
 - deschide ofertele şi documentele care însoţesc oferta; 
 - verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi; 
 - realizează selecţia candidaţilor; 
 - 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, cu modificările ulterioare; 
 - stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza 
încadrării ofertelor respective în această categorie; 
 - stabileşte ofertele admisibile; 
 - aplică criteriile de atribuire astfel cum au fost stabilite în documentaţia de 
atribuire şi stabileşte oferta câştigătoare; 
 - 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 este acesta prevăzut la art. 
213 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.3/28.01.2010 se revocă, având acelaşi obiect de reglementare. 
 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Achiziţii şi 
Patrimoniu şi va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 2 alin.(1), prin grija 
Direcţiei Coordonare Organizare, 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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