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PROIECT DE HOLIRAE NR.
pentru inodificarea Hot ărarii Consilitdui Jude ţean Ialornita
nr. 272128.12.2021 privind aprobarea achizition ării until teren în vederea construirii
unor instala ţii prev ăzute în Planul Judelean de Gestionare a Deşreurilor

Consiliul Jude/can Ialornita,
Av ănd in vedere:
10, 2 022 al Presedintelui
- Referatul de aprobare nr. r-Y-0 /2022- &din
Consiliului Judetean Ialomita;
- Hotărcirea Consiliului Jude/can Ialomita nr. 97din 15.12.2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru privind cump ărarea de bunuri imobile de ceitre Judeţul
cu modific ărik şi completările ulterioare;
- Hotărărea Consiliului Judelean Ialomila nr. 86 din 27.04.2021 privind aprobarea
Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor
Examin ănd:
- Hotăreirea Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 272728.12.2021 privind aprobarea
achizition ării unui teren in vederea construirii unor instalaţii prevăzute in Planul
Judeţean de Gestionare a Deseurilor;
- Raportul de specialitate nr.
° /2022- bd din
2022 al Directiei
Investitii şi Servicii P ublice;
- Avizul nr.
72022- din
2022 al Comisiei economico-financiar ă,
protectia mediului şi turism;
Avizul nr.
12022- din
2022 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi,
incompatibilităti;
- Avizul nr.
2022 al Comisiei de urbanism,
/2022din
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protectia mediului şi turism,
In conform itate cu:
- prevederile Carpi a 111-a, TitluiII şi Titlul IV si Car/ca a V-a, Titlul IX, Capitolul
I din Legea nr. 28772009 privind Codul civil, republicată, cu modific ările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273 12006 privind finanţek publice locale, cu modific ările
completările ulterioare;
- prevederile Hotăreirii Consiliului Judetean Ialomila nr. 16710.02.2022 privind
aprobarea bugetuluigeneral aljudetului Ialomiţa, pe anul 2022;
- prevederile art. 2 aim. (2) si art. 29 aim. (I) lit, a) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile pub/ice, cu modific ările i complet ările ulterioare;
prevederile art. I din Hotăreirea de Guvern nr. 39572016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor refefitoare Ia atribuirea contractului
de achizitie publicălacordului-cadru din Legea nr. 9872016 privind publice;
prevederile art. 173 aim. (1) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
prevederile Regulamentului de organ izare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
aprobat prin Hotără rea Consillului Judetean lalomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu
modificdrile şi cornpletările ulterioare,
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile şi completdrile ulterioare,
HOT Ă RA$TE:
Art.I Hot ărdrea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 272/28.12.2021 privind
aprobarea achiziţiondrii unui teren in vederea construirii unor instalaţii prevdzute in
Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor se modified dupd cum urrneazd:
1. La articolul 1, suprafaţa de 50.000 mp se modified in 55.000 mp.
2. Articolul 2 se modified i va avea urmdtorul cuprins:
"Art.2 Preţul maxim al terenului va fi de 135.660 lei/ha cu TVA, fdrd a se dep ăşi
valoarea totald de achiziţie de 750.000 lei cu TVA"
3. Articolul 4 se modified şż va avea următorul cuprins:
"Art.4 Criteriul de atribuire este <preţul eel mai scăzut> obţinut in urrna
negocierii
Art.II Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărăre se
va comunica, spre ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judelean Ialomila,
Direcţiei Aciiizi,tii i Patrimoniu, Direc ţiei Invest//u şi Servicii Publice si, spre stiin ţd,
Instituţiei Prefectului — Judeţul lalomita, urmănd să fie publicatd pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, secţiunea "Monitorul Oficial al Judeţului".

PREEDINTE

MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general aljudeţului
Adrian Robert IONESCU

Rd/Cc.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hottariire pentru ntodificarea Hoteirarii Consiliului Jude ţean Talon*
nr. 272/28.12.2021 privind aprobarea achizi ţ ioneirii unui teren în vederea construirii unor instala ţii
preveizute in Planul Judelean de Gestionare a De şeurilor

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Juderean lalomita se propune
aprobarea modificării Hotără rii Consiliului Judetean lalornita nr. 272/28.12.2021 privind
aprobarea achizitionării unui teren in vederea construirii unor instalatii prevăzute in Planul
Judetean de Gestionare a Deseurilor.
Prin Hotărdrea Consiliului Judeţean Ictionfira nr. 86 din 27.04.2021 a fost aprobat
Planul Judetean de Gesfionare a Deseurilor in judeţul lalotnila, plan care prevede realizarea
următoarelor instalatii:
- Sta,tie de sortare pentru deşeurile reciclabile colectate separat (10.000 tone/an) —
suprafata necesară cca. 0,5 ha;
- Statie de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an) — suprafata necesard
cca. 1,4 ha;
- Inskilaţii de tratare mecano-biologică (TMB) cu bio-uscare pentru tratarea deseurilor
reziduale (treapta mecanică cu capacitate de 15.000 tone/an
treaptă biologică cu
capacitatea de 12.000 tone/an) suprafata necesar'
d cca. 1,5 ha.
Realizarea instalatiilor TMB are drept scop asigurarea tratării corespunzătoare a
deseurilor mimic/pale i asimilate acestora, reducdnd astfel cantitătile de deseuri eliminate
prin depozitare, prin solutii alternative de reciclare, valorificare energeticei şi tratare
biologică, atingă nd tintele impuse de legislatie privind gestionarea deseurilor.
Pentru inifierea achizitiei studiului de fezabilitate necesar realizării instalaţiilor. in
prinid etapei, este esentiala pun erea la dispozitie a terenurilor.
Consiliul Judetean Ialomila a demarat procedura de achizitie a terenului în tuna august
2021 ş i, pad En prezent, aceasta a fast reluatei de patru on. Printre cauzele ce au determinat
nefinalizarea achizitiet putem enumera pretul c4ferit stab/lit in .functie de categoria terenulut
—

ConsIllul Judetatm lalomIta
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(intravilan sau extravilan), lipsa unei suprafete compacte de 55 mu i mp, accesul la retelele de
drumuri, criteriul de atribu ire si altele asemenea.
Pentru a elimina aceste inconveniente, prin proiectul de hotdrare se propune modificarea
anumitor elemente care sd flexibilizeze potentialele oferte, şi anume, pe de o parte, mdrirea
suprafetet la 55 mii mp şi o uniformizare a pretului terenului, indiferent dacd acesta se gild in
intravilanul scat extravilanul unei localităti tar, pe de alai parte, criteriul de atribuire să '17
constitute oferta cea mat mica, astfel cum aceasta va rezulta in urma negocierii cu fiecare ofertant
in parte.
In rap ortul directiei tehnice din cadrul aparatulut de specialitate al Consiliului Judelean
Ialomita, ce insote,şte pro iectul de hotdrăre, sunt prezentate fn detaliu informal-tile care sustin
proiectul de hotdrăre.
Constatand cd sunt indeplinite condititie de legalitate si de oportunitate, propun Consiliului
Judetean lalomita adoptarea hotdraritin forma si continutul prezentate fn protect.

Tehnodacta

Dogam Julian
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RAPORT
la proiectul de hotărare pentru modificarea Hot ărkii ColişiriararlideTean rarOin-Trar"--nr, 272/28.12.2021 privind aprobarea achizi ţionării unui teren in vederea construirii =or instala ţii
prevăzute in Planul Jude ţean de Gestionare a De şeurilor

Prin altemativa selectat ă in cadrul PJGD Ialomi ţa, este prevăzută realizarea urm ătoarelor
instalaţii de gestionare a de şeurilor:
Stalk de sortare pentru de şeurilor reciclabile colectate separat (10.000 tone/an);
Static de compostare in sistem inchis (15.000 tone/an);
Instalaţii de tratare mecano-biologica (TMB) Cu bio-uscare pentru tratarea de şeurilor reziduale
(treapta mecanic ă cu capacitate de 15.000 tone/an şi treaptă biologică cu capacitatea de 12.000
tone/an;
Intrucat eerinţele minime neeesare alegerii amplasamentelor pentru instala ţiile de tratare a
deşeurilor sunt complexe, procedura de achizi ţie a terenului a fast reluat ă de patru on in perioada
august 2021-februarie 2022.
Iniţierea elabor ării stadiilor de fezabilitate este a prioritate pentru realizarea acestor investi ţii,
motiv pentru care este neeesar ă modificarea condi ţiilor de achiziţie a terenului.
Menţionăm faptul că pană la această dată Consiliul Judeţean Ialomiţa a derulat 4 etape de
licitaţie avand ca object achizi ţionarea unui teren cu o suprafa ţă cuprinsă mire 35.000 mp şi 50.000
mp in vederea construirii unor instala ţii prevăzute in Planul Judeţean de Gestionare a De şeurilor, prin
publicarea pe site-ul www.cicnet.ro , in ziarele locale şi judeţene precum şi in presa on-line a
anunţurilor :
Nr.19.513/2021-Z/13.08.2021- nici o ofert ă depusă
Nr.23.510/2021-L/05.10/2021- nici o ofert ă depus ă
Nr.26428/2021-R104.11.2021 - au fast depuse 2 oferte declarate neconforme ca armare a
faptului eă preţurile ofertate au fast mai man i decat valo area aprobat ă prin Hotărare de
Consiliu Judeţean.
Nr.31860/2021-Z/29.12.2021- nici o ofert ă depusă
In acest sens, Direcţia de Investiţii i Servicii Publice propune modificarea Hot ărarii
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.272/28.12.2021 astfel:
- Art.1: Se aprob ă achiziţionarea unui teren cu o suprafa ţă caprins ă intre 35.000 mp şi 55.000
inp in vederea construirii unor instala ţii prevăzute in Planul Jude ţean de Gestionare a De şeurilor;
Consillui'Liudeteanlalorn ita
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Art. 2: Pretul maxim al terenului va fi de 135.660 lei/ha, inclusiv TVA, far ă a dep ăşi valoarea
de 750.000 lei cu TVA;
- Art.4: Criteriul de atribuire este „pretul eel mai sc ăzut" obţinut în urma negocierii.
-

Achizitia se va realiza în baza unei proceduri interne aprobate prin Dispozitie a Pre şedintelui
Consiliului Judeteanlomita impreund cu caietul de sarcini cu componenta comisiei de evaluare a
ofertelor.

Director Execativ,
Cristian Viad

Intocmit,
Consilier,
Doina Ro ş a

2

