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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 272/28.12.2021 

privind aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații 
prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 7451/2022 - E din 22.03.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 97 din 15.12.2016 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Ialomița, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 27.04.2021 privind aprobarea 
Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Ialomița, 
 Examinând: 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 272/28.12.2021 privind aprobarea 
achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean 
de Gestionare a Deșeurilor; 
 - Raportul de specialitate nr. 7516/2022 - W din 22.03.2022 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 8021/2022 - S din 28.03.2022 al Comisiei economico-financiară, 
protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 7923/2022 - W din 25.03.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 8042/2022 - O din 28.03.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Cărții a III-a, Titlul II și Titlul IV și Cartea  a V-a, Titlul IX, Capitolul I din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 16/10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2022; 

- prevederile art. 2 alin. (2) și art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 



Cod FP -07-06, Ed.2vers.0 

 

 

 
 
- prevederile art. 173 alin. (1)  lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                      

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                            
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 272/28.12.2021 privind 
aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în 
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor se modifică după cum urmează: 
 
 1. La articolul 1, suprafața de 50.000 mp se modifică în 55.000 mp. 
 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art.2 Prețul maxim al terenului va fi de 135.660 lei/ha cu TVA, fără a se depăși 
valoarea totală de achiziție de 750.000 lei cu TVA” 

 
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.4 Criteriul de atribuire este <prețul cel mai scăzut> obținut în urma negocierii”. 
 

           Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, Direcției 
Achiziții și Patrimoniu, Direcției Investiții și Servicii Publice și, spre ştiinţă, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, secţiunea ”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 
 

     PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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