ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 19166/03.12.2020

PROIECT DE HOTǍRȂRE nr.
/2020
privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui
Având în vedere:
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 19166 din
03.12.2020;
- raportul de evaluare nr. 2780/13.11.2020, întocmit de S.C. TRUSTEVAL S.R.L.,
înregistrat la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 18662/25.11.2020;
- raportul de specialitate nr. 19238/04.12.2020 al Direcției Economice din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului județean;
- avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică și de
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare
europeană; Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția
mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean;
în conformitate cu prevederile:
- art.286 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.859 alin.(2), art.863 lit.a), art.1650 și art.1652 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29 alin.(1) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 73/2020 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se aprobă cumpărarea unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui, în
condițiile prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 73/2020 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui.
(2) Se însușește Raportul de evaluare nr. 2780/13.11.2020, întocmit de S.C.
TRUSTEVAL S.R.L., înregistrat la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 18662/25.11.2020,
prevăzut în anexa anexa nr. 1.

(3) Prețul maxim acceptat pentru cumpărarea imobilului este de 24,30 lei/mp.
Art.2. – Se aprobă caietul de sarcini pentru organizarea licitației în vederea
cumpărării imobilului, conform anexei nr. 2.
Art.3. – (1) Cheltuielile necesare pentru perfectarea vânzării se vor suporta de
către cumpărător.
(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, în
numele și pentru județul Vaslui, actele necesare finalizării procedurii de achiziție.
Art.4. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul act administrativ.
Art.5. – Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean va efectua demersurile necesare actualizării inventarului bunurilor din domeniul
public al județului.
Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui în
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și președintelui Consiliului Județean
Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în
vederea aducerii la îndeplinire.
Vaslui, _______________ 2020

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu
Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii.
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. _____/2020

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr.______ / 2020

CAIET DE SARCINI
pentru organizarea licitației în vederea cumpărării unui imobil
A. INFORMAȚII GENERALE
Procedura privind cumpărarea unui bun imobil va respecta prevederile
Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul
Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 73/2020.
Ofertanții interesați care participă la licitația publică pentru
achiziționarea imobilului vor depune până la data și ora specificate în anunțul de
participare, la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui, oferta conform
instrucțiunilor din caietul de sarcini. Pentru asigurarea transparenței privind
procedura de atribuire a contractelor de cumpărare bunuri imobile se va publica
anunțul de participare într-un cotidian local și național, precum și pe site-ul
consiliului județean.
a)

Descrierea obiectului contractului
Prin Referatul Direcției Tehnice nr. 14594/23.09.2020 și a Notei de
Constatare nr. 16187/20.10.2020, au fost identificate o serie de probleme tehnice
referitoare la buna desfășurare a lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitare și
modernizare drum județean DJ 284: DN24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești –
Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km. 0+000-2+650, km. 4+400-19+400,
km. 23+450-25+500, km. 25+500-27+079 (L=21,279 km)”, în apropierea km 1+100,
care pun în pericol siguranța în exploatare a drumului. În urma inventarierii
soluțiilor tehnice privind diminuarea impactului asupra riveranilor referitor la
volumele de apă colectate de precipitații, atât de pe platoforma drumului, cât și
de pe versanții din vecinătate, s-a propus amenajarea unui șanț deschis, realizat
din dale de beton pereate, în continuarea podețului transversal din teren, care să
descarce apele colectate în emisarul din proximitate (pârâul Turbata), aflat în aval
de drumul județean DJ 284.
Pentru a asigura amenajarea acestor lucrări propuse de către proiectant
și reprezentanții executantului, este necesară achiziționarea unui teren, în aval de
drum, care să permită descărcarea podețului transversal în pârâul mai sus amintit.
După estimarea făcută de proiectant este nevoie de o suprafață de teren de
aproximativ 800 mp. Astfel, 500 mp (5 metri lățime și aproximativ 100 de metri
lungime) vor fi perpendiculari pe axul drumului și a pârâului Turbata, unde se va
amplasa șantul de colectare și devărsare a apelor pluviale, iar restul de 300 mp
(aproximativ 5 metri lățime și 60 de metri lungime) vor fi paraleli cu drumul
județean pentru executarea lucrărilor în vederea asigurării stabilității acestuia.

b)

Perioada minimă de valabilitate a ofertei
Orice ofertă depusă în vederea participării la licitația de cumpărare a
unui bun imobil rămâne valabilă până la finalizarea procedurii de licitație.
c)

Condiții de eligibilitate
Va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de cumpărare
bunuri imobile orice ofertant care se află în una din următoarele situaţii:
• pentru persoanele fizice care:
i. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor, a
utilităţilor si a altor obligaţii aferente imobilului;
ii. prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate
de către autoritatea contractantă.
• pentru persoanele juridice care:
i. au intrat în faliment sau este în lichidare judiciară;
ii. nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
iii. prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate
de către autoritatea contractantă.
d)

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție
Criteriul de atribuire care va fi utilizat este "prețul cel mai scăzut",
stabilirea ofertei câştigătoare realizându-se numai prin compararea ofertelor
admisibile și îndeplinirea tuturor specificațiilor tehnice minime prevăzute în
caietul de sarcini. Autoritatea contractantă nu poate schimba, în procesul de
evaluare a ofertelor, criteriul de atribuire stabilit în documentaţie.
e)

Modalităţile de contestare a deciziei achizitorului si de soluţionare a
contestaţiilor
Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de cumpărare
bunuri imobile ce intră în sfera de reglementare a prezentei proceduri, se depun,
în termen de 5 zile calendaristice, începând cu ziua următoare comunicării
rezultatului procedurii, la sediul autorităţii contractante şi se soluţionează de
către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la
înregistrarea acestora.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor se numeşte prin dispoziţia
preşedintelui şi este formată din 5 membri din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Vaslui. Secretariatul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
va fi asigurat de Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului din
cadrul Direcției Economice a aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are sarcina de a reverifica toate
ofertele depuse si a stabili daca decizia comisiei de licitaţie a fost corectă.
Autoritatea contractantă va comunica contestatarului, în termen de 2 zile

lucrătoare de la adoptare, decizia Comisiei privind modul de soluţionare a
contestaţiei.
Împotriva deciziei comisiei, contestatarul poate face plângere la instanţa
judecătorească competentă din România.
B. CERINȚE PRIVIND:
a) Specificațiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească
imobilele
Pentru a asigura amenajarea lucrărilor propuse de către proiectant și
reprezentanții executantului, imobilul trebuie să fie în aval de drum și să aibă o
suprafață de maxim 800 mp (aproximativ 500 mp - 5 metri lățime și aproximativ
100 de metri lungime - perpendiculari pe axul drumului și a pârâului Turbata unde
se va amplasa șantul de colectare și devărsare a apelor pluviale și 300 mp, în aval
de drum - aproximativ 5 metri lățime și 60 de metri lungime - paraleli cu drumul
județean executarea lucrărilor în vederea asigurării stabilității acestuia) și să
permită descărcarea apelor pluviale captate de podețul transversal în pârâul
Turbata, precum și amenajarea lucrărilor de stabilizare a drumului județean.
b) Zona în care se dorește a fi amplasat imobilul
Problemele care necesită a fi remediate pentru a garanta siguranța în
exploatare a drumului județean DJ 284 se află în apropierea km. 1+100 a acestuia.
c) Actul juridic prin care se face dovada că imobilul este liber de orice
sarcini
Prezentarea în cadrul ofertei a Extrasului de Carte Funciară eliberat în
ultimele 30 de zile.
d) Declarație pe propria răspundere
Ofertantul va include în ofertă o declaraţie pe proprie răspundere că nu
sunt litigii de niciun fel cu privire la imobil, contracte de închiriere care pot
întârzia sau pot face imposibilă exercitarea prerogativelor dreptului
de
proprietate.
e) Actul juridic prin care se face dovada titlului de proprietate
Vor fi prezentate documentele menționate în conținutul extrasului de
carte funciară (act vânzare-cumpărare/act moștenire, etc).
C. PRECIZĂRI PRIVIND MODALITĂȚILE DE PLATĂ ACCEPTATE ȘI CLAUZELE
OBLIGATORII PENTRU CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Plata se va face prin transfer bancar în contul ofertantului declarat
câștigător în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare.
Clauzele obligatorii vor fi stabilite prin contractul de vânzare-cumpărare
întocmit de către notar, în conformitate cu legislația în vigoare.

D. INSTRUCȚIUNI privind formalitățile care trebuie îndeplinite, referitoare la
modul de prezentare și depunere a ofertei:
Ofertele se redactează în limba română și se vor depune la Registratura
Generală a Consiliului Județean Vaslui în două plicuri sigilate, unul exterior și unul
interior.
Pe plicul exterior se va scrie OFERTĂ PRIVIND ACHIZIȚIA UNUI IMOBIL DE
CĂTRE UAT JUDEȚUL VASLUI și va trebui să conțină o fișă cu informații privind
ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngoșări,
ștersături sau modificări; actele imobilului prin care se face dovada titlului de
proprietate – COPII LEGALIAZATE; declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt
litigii de niciun fel cu privire la imobil, contracte de închiriere care pot întârzia
sau pot face imposibilă exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate; actul
juridic prin care se face dovada că imobilul este liber de orice sarcini.
Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după
caz. În interior se va regăsi formularul cu oferta.

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 19166 din 03.12.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil
de către U.A.T. Județul Vaslui
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
În prezent, în județul Vaslui, se desfășoară lucrări la obiectivul de investiție
finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) „Reabilitare și
modernizare drum județean DJ 284: DN24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești –
Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km. 0+000-2+650, km. 4+400-19+400, km.
23+450-25+500, km. 25+500-27+079 (L=21,279 km)”.
În apropierea kilometrului 1+100 de pe traseul acestui drum județean au fost
identificate o serie de probleme tehnice care pun în pericol buna desfășurare a acestei
investiții, precum și siguranța celor care tranzitează drumul. Astfel, Direcția Tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a înaintat referatul
cu nr. 14594/23.09.2020 și nota de constatare nr. 16187/20.10.2020, prin care, pe
lângă problemele semnalate, au fost găsite și soluții pentru a putea remedia această
situație.
În vederea punerii în siguranță a circulației și a stabilizării drumului, proiectantul și
reprezentanții executantului au venit cu propunerea de achiziționare a unui teren, în
aval de drum, care să permită descărcarea podețului transversal din teren prin
amenajarea unui șanț deschis, realizat din dale de beton pereate, care să descarce
apele colectate prin podețul mai sus amintit în emisarul din proximitate (pârâul
Turbata), aflat în aval de drumul județean DJ 284.
Detaliile tehnice minimale ale imobilului care se intenționează a fi achiziționat
sunt detaliate în caietul de sarcini ale prezentului act administrativ și fac referire la
un teren de aproximativ 800 de metri pătrați (500 mp - 5 metri lățime și aproximativ
100 de metri lungime - vor fi perpendiculari pe axul drumului și a pârâului Turbata,
unde se va amplasa șanțul de colectare și devărsare a apelor pluviale, iar restul de 300
mp - aproximativ 5 metri lățime și 60 de metri lungime - vor fi paraleli cu drumul
județean) pentru executarea lucrărilor în vederea asigurării stabilității acestuia.
Conform art. 29 alin.(1) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare, cumpărarea de terenuri este exceptată de la
aplicarea prevederilor acestei legi. Având în vedere acest aspect, se propune ca
achiziția imobilului să fie realizată în acord cu prevederile Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr. 73/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui.
Având în vedere cele de mai sus, apreciez ca fiind necesară și oportună inițierea
proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T.
Județul Vaslui.

II.

Impactul financiar asupra bugetului județului:
Suma necesară este prevăzută în bugetul Local al Județului Vaslui pe anul
2020, iar valoarea maximă pe care o putem plăti pentru imobil, conform Raportului
de evaluare, este de 19.476 lei.

III.
Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea și
completarea anexelor aferente Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999
privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului
Vaslui, cu modificările și completările ulterioare.
IV.

Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:
Nu este cazul.

V.
Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în
cauză: Nu este cazul.
VI.
Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și
funcționare preconizate :
Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui în
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și președintelui Consiliului
Județean Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.
VII.

Concluzii, constatări și propuneri:
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, propunem analizarea și

adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în forma elaborată cu sprijinul Direcției
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 19238/04.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil
de către U.A.T. Județul Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vaslui, a studiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției unui imobil de către
U.A.T. Județul Vaslui și a constatat următoarele:
a)Obiectul/domeniul reglementat: administrație publică locală, administrarea
domeniului public și privat al județului Vaslui/ cumpărare imobil.
b)Impactul financiar asupra bugetului : Suma necesară este prevăzută în Bugetul Local al
Județului Vaslui pe anul 2020, iar valoarea maximă pe care o putem plăti pentru imobil,
conform Raportului de evaluare, este de 19.476 lei.
c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, normative,
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv Partea V,
Titlul I, CAP. III, Secțiunea a 3-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 73/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Vaslui.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem supunerea dezbaterii
proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT Județul
Vaslui în prima ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui.
Director executiv,
Țuțuianu Mircea
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06.10.2020

NOTA DE CONSTATARE
Ca urmare a convocării în teren a factorilor implica� in realizarea lucrărilor aferente obiectivului de
investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 284: DN24 (Huşi)-Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundătura
Arsura-DN28 (Ghermăneşti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-27+079, L=21,279km, jud.
Vaslui", în baza adresei Beneficiarului, nr. 15148 din 02.10.2020, referitoare la necesitatea soluţionării tehnice
a evacuării apelor pluviale şi asigurării siguranţei în exploatare a DJ284 în amplasamentul din localitatea Huşi,
strada Comi, nr. 30A, s-au constatat următoarele:
- ca urmare a colectării unor cantităţi semnificative de apă pluvială provenite de pe suprafaţa carosabilă,
trotuarele amenajate cât şi a celor colectate, în mod ocazional, de pe versantul amplasat în partea stângă a DJ
284, s-a dispus amenajarea unui podeţ transversal care colectează şi apa provenită de pe o alee pietonală
aflată în amonte de camera de cădere. Acest podeţ trebuie să descarce apele colectate în emisarul din
proximitate aflat în partea dreaptă a DJ284. Pentru a preîntâmpina apari�a efectelor eroziunii solului este
imperios necesar să se execute lucrări de amenajare a zonei de transport ape pluviale până la descărcarea în
emisar, pârâul Turbata şi amenajări locale pentru asigurarea stabilită�i şi siguranţei în exploatare a DJ284;
• soluţiile ce se vor dispune pentru asigurarea siguranţei în exploatare din amplasamentul DJ284 vor
necesita ocuparea unor suprafeţe de teren ale imobilului din localitatea H�i, str. Comi, nr. 30A, identificate
aproximativ astfel: o suprafaţă de 5m x 97m (485mp) pe latura perpendiculară pe axul drumului şi a pârâului
Turbata (latura Nord, alipită de imobil Filip Leon) şi 5m x 54m (270mp) pe latura paralelă cu axul drumului (latura
Vest, alipită Str. Comi);
Lucrările se vor executa de către Constructor in baza unei Dispozipi de Şantier emise de Proiectant
aprobată de Beneficiar după efectuarea demersurilor pentru intrarea în posesie a suprafeţelor de teren
(identificate conform celor de mai sus, dezmembrate în sarcina Vânzătorului).
Prezenta notă de constatare a fost întocmită în 06 Octombrie 2020, are 1 pagină şi va fi distribuită
semnatarilor prezenp în Şantier, localitatea Huşi, str. Comi, nr. 30A.

Beneficiar,

Consiliul Judeţean Va�ui

Cătălin Toma
director execut�n4t, birectia Tehnică
Andrei Atasiei
consilier, Birou Adminisţrarea Do�ublic
Ştefan Bodoga,
proiectant. B��,rl��
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Daniel Ralea
�irector general
-Oaniel Dobre
director tehnic
Mihai Creţu
vânzător

