
 

        
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului revizuit al Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea 
drumului judeţean DJ 201 B, km 0+000 – km 19 + 000 pe traseul Ciochina – Orezu 
– Raşi”, precum şi a documentaţiei descriptive în vederea achiziţiei contractului de 

lucrări suplimentare 2 din cadrul aceluiaşi Proiect 
 

           Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2618 din 15.04.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 2596 din 15.04.2011 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Lucrări Publice; 

- Raportul nr. 2761 din 21.04.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională; 

- Raportul nr.2779 din 21.04.2011  al Comisiei economico-financiare, protecţia 
mediului şi turism,   

În conformitate cu: 
- prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67/22.11.2007 privind 

aprobarea realizării Proiectului  ,,Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 
201B, km 0+000 – km 19+000 pe traseul Ciochina - Orezu – Raşi”  în  vederea  
obţinerii  finanţării  prevăzută  de Programul Operaţional Regional  2007-2013,  Axa 
prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”; 
 - prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15/15.04.2009 privind 
aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de lucrări, servicii de supervizare a 
lucrărilor de construcţii, servicii de audit financiar şi servicii de publicitate şi informare 
din cadrul Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201 B, km 
0+000 – km 19 + 000 pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”;  
 - prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.57 din 07.09.2010 privind 
aprobarea bugetului revizuit al Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea drumului 
judeţean DJ 201 B, km 0+000 – km 19 + 000 pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”, 
precum şi a documentaţiei de atribuire a contractului de lucrări suplimentare din cadrul 
aceluiaşi Proiect; 

- prevederile art.91 alin.(3) lit.f) şi 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 Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
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de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea de 
Guvern nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 1218/2010  privind măsuri pentru eficientizarea 
utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 
programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 bugetul revizuit al Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea 
drumului judeţean DJ 201 B, km 0 + 000 – km 19 + 000, pe traseul Ciochina – Orezu – 
Raşi”,conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2 (1) Se aprobă documentaţia descriptivă în vederea achiziţiei contractului de 
lucrări suplimentare 2 la obiectivul „Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 
201 B, km 0 + 000 – km 19 + 000, pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”, prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Procedura de atribuire a contractului de lucrări suplimentare este “negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”. 

(3) Criteriul de atribuire a contractului de lucrări suplimentare este “preţul cel mai 
scăzut”. 

 
Art.3(1) Se numeşte comisia de evaluare a ofertei în vederea atribuirii 

contractului de lucrări suplimentare, în următoarea componenţă: 
 

Preşedinte:  - Lisaru Marian – şef serviciu - Direcţia Urbanism, Amenajarea 
       Teritoriului şi Lucrări Publice 
Membri:   - Martin Gheorghe - referent de specialitate - Direcţia Urbanism, 
       Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice 
   - Stoica Rodica - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu. 
    
(2) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:            

a)deschide oferta şi, după caz,  alte  documente care însoţesc oferta; 
b)verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertant, în cazul în care 

acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; 
c)verifică propunerile tehnice prezentate de ofertant, din punctul de vedere al 

modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;                 
d) verifică propunerea financiară prezentată de ofertant, 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 O.U.G. nr.34/2006;       

e)stabileşte dacă oferta este inacceptabilă sau neconformă şi motivele care stau la 
baza încadrării ofertei  respective în această categorie; 

f) stabileşte dacă oferta este admisibilă; 
g) realizează negocierea cu operatorul economic;  



 h) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de 
atribuire, şi stabileşte dacă oferta este câştigătoare; 
         i) în cazuri justificate conform prevederilor art.209 din O.U.G. nr.34/2006, 
elaborează  propuneri de anulare a procedurii de atribuire; 
 j) elaborează raportul procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la 
art. 213 alin. (2) din O.U.G. nr.34/2006. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
         Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi de persoanele nominalizate la 
art.3, fiind comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 Art.6 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 
 
 
                PREŞEDINTE,                                        

                 Contrasemnează, 
        Vasile Silvian CIUPERCĂ                    Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                              Constantin STOENESCU 
 
 
 
 
 
 
Nr. 30                                                                                                                               
Adoptată  la  Slobozia                                                                     
Astăzi  27.04.2011                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 


