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PROIECT DE HOTĂRAE NR. 
privind aprobarea achizition ă rii unui teren in vederea construirli unor instalatii 

prev ă zute in Planul Judefean de Gestionare a Deş eurilor 

Consiliul Judetean Ialomiţ a, 
Aviind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.   314 6  12021-J din  	IZ   2021 al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita; 
- Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 97 din 15.12.2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru privind cumpă rarea de bunuri imobile de că tre Judetul Ialomita, 
cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

- Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 86 din 27.04.2021 privind aprobarea 
Planului Judelean de Gestionare a Deseurilor Ialomita, 

Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr.   3061f  /2021-  Al  din  4.. IL  2021 al Directiei 

Investitii Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	72021- 	din 	2021 21 al Comisiei economico- 

financiară , protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	72021- din 	2021 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, obligatii ş i incompatibilită ti, 
In conformitate Cu: 
- prevederile Că rtii a III-a, Titlul IIsi Titlul IV si Cartea a V-a, Tiaul IX, Capitolul 

I din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicată , cu modific ă rile ş i compkt ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 27372006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 2 aim. (2) si art. 29 al/n. (I) lit, a) din Legea nr. 9872016 privind 
achizitiile publice, cu modific ă rile completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 1 din Hotă rdrea de Cruvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achizitie publică lacordului-cadru din Legea nr. 9872016 privind achiziţ iile pub/ice; 

prevederile art. 173 aim. (1) lit. c) din Ordonanta de Urge*" a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă rcIrii Consiliului Judeten Ialomita nr. 70 din 27.04.2021 privind 
aprobarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2021, cu modifică rile 

completă rile ulterioare; 
prevederile Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului Judetean 

apro  bat prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, 
In temeiul art. 196 al/n. (I) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Cruvernului nr. 

5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

Cod FP — 07 — 02, ed. 2, vers.0 



Rel./0c. 

Cod FP — 07 — 02, ed. 2, vers.0 

H T Ă R Ă STE: 

Art.1 Se aprobă  achiziţ ionarea unui teren cu o suprafată  cupinsă  intre 35.000 mp 
ş i 50.000 mp in vederea construirii unor instalaţ ii prevdzute in Planul Jude ţean de 
Gestionare a Deş eurilor, respectiv: 

- Statie de sortare pentru deş eurile reciclabile colectate separat (10.000 tone/an); 
- Staţ ie de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an); 
- Instalaţ ii de tratare mecano-biologică  cu bio-uscare pentru tratarea deş eurilor 

reziduale (treapta mecanică  cu capacitate de 15.000 tone/an ş i treaptd biologică  cu 
capacitatea de 12.000 tone/an). 

Art.2 Preţ ul maxim al terenurilor va fi de: 
- 8 lei/mp cu TVA pentru terenurile situate in extravilanul localită tilor, cu acces la 

energie electrică  si infrastructurd rutieră  ş i posibilitate de includere in intravilan; 
- 15 lei/mp cu TVA pentru terenurile situate in intravilanul localit ăţ ilor, cu acces la 

energie electricd ş i infrastructură  rutieră . 

Art.3 Se imputernice ş te Preş edintele Consiliului Jude(ean Ialomiţa sd aprobe prin 
dispozi ţ ie "Procedura internă " pentru achiziţ ia terenului, in concordanţă  cu prevederile 
art. 29 aim. (1) lit, a), coroborat cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţ iile pub lice, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, in vederea asigură rii 
aplică rii principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaş terea reciprocă , 
transparenţa, proporţ ionalitatea ş i asumarea rdspunderii. 

Art.4 Criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasă  din punct de vedere 
tehnico-economic". 

Art.5 Se imputernice ş te Preş edintele Consiliului Judeţean Ialomita să  semneze in 
numele ş i pentru Judeţul Ialomita contractul de vdnzare-cumpă rare, precum i once alte 
acte, documente a că ror semnare poate deveni necesară  in legă tură  cu incheierea ş i 
punerea in executare a contractului de viinzare-cumpă rare. 

Art.6 Se aprobă  efectuarea plăţ ii achiziţ iei terenului, precum ş i efectuarea 
cheltuielilor ocazionate de autentificarea contractului de vdnzare-cump ă rare ş i 
intabularea terenului, din bugetului local al Judeţ ului 

Art.7 La data adoptă rii prezentei, Hotă riirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 129 
din 15.07.2021 privind aprobarea achiziţ ionă rii unui teren in suprafaţă  de 50.000 mp in 
vederea construirii unor instalaţ ii prevăzute in Planul Judelean de Gestionare a 
Deş eurilor se abrogd. 

Art.8 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă reire se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Preş edintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Direcţ iei Achizi ţ ii ş i Patrimoniu, Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Pub/ice ş i, spre ş tiinţă , 
Instituţ iei Prefectului — Jude ţul Ialomiţa, urmand să  fie adusă  la cunoş tinţă  publică  prin 
pub licarea pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, secţ iunea "Monitorul Oficial al 
Judeţ ului". 

AVIZAT, 
Seeretarul general al judejului Ialomi ţa 

Adrian Robert IONESCU 

PREYEDINTE 

MARIAN PAVEL 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de botch-are privind aprobarea achizition ă rii unui teren in vederea 

construirii unor instala ţ ii prevazute  îi,  Planul Judelean de Gestionare a Deş eurilor 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judefean Ialomiţa se 
propune aprobarea achiziţ ionă rii unui teren in vederea construirii unor instalaţ ii 
prevă zute în Planul Judeţ ean de Gestionare a Deseurilor. 

Prin Hotă rdrea Consiliului  Jude ţean Ialomiţa nr. 86 din 27.04.2021 a fost aprobat 
Planul Jude ţean de Gestionare a Deseurilor in judeţ ul Ialomiţa, plan care prevede 
realizarea urmă toarelor instalaiii: 

- Static' de sortare pentru deseurile reciclabile colectate separat (10.000 tone/an) — 
suprafaţa necesară  cca. 0,5 ha; 

- Staţ ie de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an) — suprafara necesară  eca. 
1,4 ha; 

- Instalaţ ii de tratare mecano-biologică  (TMB) cu bio-uscare pentru tratarea 
deseurilor reziduale (treapta mecanică  cu capacitate de 15.000 tone/an si treaptă  
hiologică  cu capacitatea de 12.000 tone/an) — suprafaţa necesară  cca. 1,5 ha. 

Realizarea instalaţ iilor TMB are drept scop asigurarea trată rii corespunză toare a 
deseurilor municipale ş i asimilate acestora, reducă nd astfel cantităţ ile de deseuri 

eliminate prin depozitare, prin soluţ ii alternative de reciclare, valorificare energetică  ş i 
tratare biologică , atingă nd ţ intele impuse de legisla ţ ie privind gestionarea deseurilor. 

Pentru iniţ ierea achizitiei studiului de fezabilitate necesar realiză rii instalaţ iilor. 
in primă  etapci, este esenţ ială  punerea la dispoziţ ie a terenurilor. 

In aceste condiţ ii se estimeaz ă  că  pen tru realizarea acestor investiţ ii prevăzute de 
Planul Judelean de Gestionare a Deseurilor in judeţ ul Ialomiţ a este necesară  o suprafaţă  
de teren cuprinsă  intre 35.000 mp i 50.000 mp. 

Intrucă t nicio unitate administrativ teritorială  membră  a ADI ECOO 2009 nu 
dispune de o suprafaţă  de teren pe care să  o pună  la dispoziţ ie pentru realizarea 
investiţ iilor ş i nici Judeţ ul Ialomila nu dispune de un teren care să  intrunească  condiţ iile 
minime impuse de legisla ţ ie, este necesară  cump ă rarea unui teren pe care să  fie 
construite investiţ iile prevă zute de PNGD ş i PJGD pen tru implementarea Sistemului de 
Management Integrat al Deseurilor in Judeţ ul Ialomiţ a. 

De asernenea, avă nd in vedere c ă  la uNma licitaţ ie publică  organizată  pen tru 
achiziţ ionarea terenului ofertele au fost declarate inacceptabile din punct de vedere al 
preţului total ofertat, acesta fiind mai mare dealt nivelul maximal stahilit prin Hotă rdrea 
Consiliului Judelean Ialomiţa, prin pro iectul supus aprobă ril se propun urmcitoarele 
tarife ce nu vor putea fi dep ă site: 



- 8 lei/mp cu TVA pen tru terenurile situate in extravilanul localit ăţ ilor, cu acces la 
energie electrică  si infrastructură  rutieră  i posibilitate de includere in intravilan; 

- 15 lei/mp cu TVA pentru terenurjle situate in intravilanul localităţ ilor, cu acces la 
energie electrică  ş i infi.astructură  rutieră . 

Procedura internă  pentru achiziţ ia terenului se propune a fi aprobată  prin 
dispoziţ ia Presedintelui Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, ulterior aprobă rii pro iectului de 
hot ă rd re. 

De asemenea, prin proiectul de hoard re se imputerniceste Presedintele Consiliului 
Judelean Ialomiţa să  semneze in numele i pentru Jude ţul Ialomiţa contractul de vdnzare-
cump ă rare, precum ş i once alte acte, documente a c ă ror semnare poate deveni necesară  
in legă tură  cu incheierea ş i punerea in executare a contractului de veinzare-cumpă rare. 

In raportul de specialitate al Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice din cadrul 
Consiliului Judelean Ialomiţa sunt detaliate cerinţele minime necesare alegerii 
amplasamentelor pen tru instalaţ iile de tratare a deseurilor. 

Constatand că  sunt indeplinite condiţ iile de legalitate ş i oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomiţa adoptarea hotă rarii in forma si conţ inutul prezentate 
in project. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnoredactat 
Dogaru khan 
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RAP ORT 
privind aprobarea achizi ţ ionă rii unui teren, in vederea construirii unor instala ţ ii 

prevă zute in Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor Ialomi ţ a 

Prin alternativa selectat ă  in cadrul PJGD Ialomi ţ a, este prev ă zută  realizarea 
urm ă toarelor instalaţ ii de gestionare a de ş eurilor: 

Staţ ie de sortare pentru de ş eurilor reciclabile colectate separat (10.000 tone/an); 
Staţ ie de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an); 
Instalaţ ii de tratare mecano-biologic ă  (TMB) cu bio-uscare pentru tratarea de ş eurilor 
reziduale (treapta mecanic ă  cu capacitate de 15.000 tone/an ş i treaptă  biologic ă  cu 
capacitatea de 12.000 tone/an; 

Investi ţ iile pot fi construite pe acela ş i teren - op ţ iunea cea mai avantajoas ă , pentru 
care este necesar ă  o suprafaţă  de 50.000 mp. 

A doua op ţ iune este construirea investi ţ iilor in locaţ ii distincte, in func ţ ie de 
disponibilitatea terenurilor care pot fi achizi ţ ionate, av ă nd prioritate instala ţ iile TMB, pentru 
care este necesar un teren de aproximativ 35.000 mp. 

Ministerul Fondurilor Europene a comunicat faptul c ă  realizarea instala ţ iilor de 
Tratare Mecano-biologic ă  necesare indeplinirii regulilor Malagrotta i pentru reducerea 
cantit ăţ ilor de de ş euri depozitate, reprezint ă  o prioritate major ă  in această  perioad ă  de 
programare (POIM 2014-2020), exist ă nd posibilitatea ca acestea s ă  nu mai fie finan ţ ate prin 
viitorul program operational (PODD), a ş a inc ă t construirea Instala ţ iilor de Tratare Mecano-
Biologică  (TMB) reprezint ă  un demers de maxim ă  urgenţă . 

Intrucat cerin ţ ele minime necesare la alegerea amplasamentelor pentru instala ţ iile 
de tratare a de ş eurilor sunt complexe, in cadrul procedurii de achizi ţ ie a terenului in 
suprafaţă  de 50.000 mp (reluat ă  de trei on), care ar fî permis amplasarea tuturor 
investi ţ iilor, nu a fost selectat ă  nicio ofert ă  conform criteriilor necesare, jar ini ţ ierea 
achizi ţ iei studiului de fezabilitate pentru instala ţ iile de tratare mecano-biologic ă  este o 
prioritate, este necesar a modifica condi ţ iile de achizi ţ ie a terenului in ceea ce prive ş te 
suprafaţ a, pentru a putea utiliza cele cloud op ţ iuni - construirea distinct ă  a instala ţ iilor TMB 
(suprafa ţ a necesară  estimată  este de 35.000 mp), sau construirea tuturor instala ţ iilor pe 
acela ş i teren (suprafa ţă  necesară  50.000 mp). Totodat ă , in urma desfăş ură rii procedurilor de 
licitaţ ie publică , s-a constatat in practic ă  necesitatea de a exprima pre ţurile oferite de 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a in lei pe metru p ă trat de teren ş i nu valoarea global ă . 

In acest sens, Direc ţ ia de Investi ţ ii ş i Servicii Publice propune adoptarea unei noi 
hotă ră ri de consiliu jude ţ ean privind aprobarea achizi ţ ionă rii unui teren, in vederea 
construirii unor instala ţ ii prev ă zute in Planul Jude ţ ean de Gestionare a De ş eurilor Ialomi ţ a, 
in care se vor modifica cloud elemente esen ţ iale: 

- Suprafa ţ a terenului care va fi achizi ţ ionat: intre 35.000 mp -50.000 mp. 
- Pre ţ ul tranzac ţ iei ră mine acelaş i, dar este reformulat : 

Cons ilul Judetean lalomita 
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8 kilnip cu TVA pentru terenurile situate in extravilanul localit ăţ ilor, cu acces la energie 
electric ă  si infrastructură  rutieră  ş i posibilitate de includere in intravilan, 

V 15 leiimp cu TVA pentru terenurile situate in intravilanul Iocalit ăţ ilor, cu acces la energie 
electrică  i infrastructur ă  rutieră , 

Achizi ţ ia se va realiza printr-o procedur ă  intem ă , care va fi aprobat ă  impreună  Cu 

componenţ a comisiei de evaluare a ofertelor prin dispozi ţ ie a pre ş edintelui Consiliului 

ludeţ ean Ialomi ţ a. 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 

Into omit, 
Consilier, 
Doina Ro ş ca 
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