
 

                ROMÂNIA 
      JUDE軍ULăIALOMI軍A 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOT;RÂRE 
privindădesemnareaăcomisieiădeăevaluareăaăoferteloră群iăcomisieiădeăsolu郡ionareăaăcontesta郡iilorăce 

vor fi depuse înăcadrulăproceduriiădeălicita郡ieăpublic<ăorganizat<ăînăvedereaăconcesion<riiăăa 5 
(cinci)ăloturiădeăterenăintravilan,ăapar郡inândădomeniuluiăprivatăalăcomuneiăDridu,ăsituateăpeă

strada Begoniei, Tarla 60, Parcela 452 

 
CONSILIULăLOCALăALăCOMUNEIăDRIDU,ăJUDEŢULăIALOMIŢA 
 
Având în vedere:  

  - proiectul de hotărâre nr. 15/03.03.2020; 
- adresa ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, nr. ILG-STZ  2241/25.02.2020;  
- adresa Instituției Prefectului – Județul Ialomița nr. 3612/03.03.2020. 
- referatul de aprobare nr. 899/03.03.2020, al domnului primar Valentin Turiga; 
- raportul secretarului general al comunei Dridu, înregistrat cu nr. 900/03.03.2020; 
- Hotărârea Consiliului Local Dridu nr. 45/30.09.2019; 
- Hotărârea Consiliului Local Dridu nr. 7/24.02.2020; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Dridu, nr. 901/03.03.2020. 
În conformitate cu: 
-  prevederile art. 317, alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b) și ale art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
   

HOT;R;訓TE 
 
Art.1.  Se desemnează comisia de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse în cadrul procedurii de licitație 
publică organizată în vederea concesionării  a 5 (cinci) loturi de teren intravilan, aparținând domeniului 
privat al comunei Dridu, situate pe strada Begoniei, Tarla 60, Parcela 452, în următoarea componență: 

 Petre Marian – viceprimar al comunei Dridu– președintele comisiei cu drept de vot; 
 Arpășanu Simona – inspector superior în cadrul ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Ialomița  – membru cu drept de vot;  
 Gheorghe Marian – consilier local în cadrul Consiliului local Dridu– membru cu drept de vot;  
 Roșu Ion – consilier local în cadrul Consiliului local Dridu– membru cu drept de vot; 
 Răducanu Rodica – consilier în cadrul Primăriei Dridu – membru cu drept de vot; 
 Dumitru Nicoleta – secretar general al comunei Dridu-secretar fără drept de vot; 
 Trifu Aurica-consilier al primarului comunei Dridu-membru supleant. 

 
Art.2.  Se desemnează comisia de soluționare a contestațiilor ce vor fi depuse în cadrul procedurii de 
licitație publică organizată în vederea concesionării  a 5 (cinci) loturi de teren intravilan, aparținând 
domeniului privat al comunei Dridu, situate pe strada Begoniei, Tarla 60, Parcela 452, cu următoarea 
componență: 
 
 
 



 
 

 Răducanu Aurel – consilier local în cadrul Consiliului local Dridu – președinte cu drept de vot; 
 Greceanu Viorel-Aurel – consilier local în cadrul Consiliului local Dridu – membru cu drept de 

vot; 
 Popa Ion – inspector în cadrul Primăriei Dridu – membru cu drept de vot; 
 Mareș  Jean – referent de specialitate în cadrul Primăriei Dridu – membru cu drept de vot; 
 Chiriță Mădălina-Alexandra – inspector în cadrul Primăriei Dridu – membru cu drept de vot; 
 Dumitrescu Luminița – contabil șef în cadrul Primăriei Dridu - secretar fără drept de vot; 
 Matache Sabina-referent în cadrul Primăriei Dridu -membru supleant. 

 
Art.3.   Având în vedere prevederile art. 50 din Decretului Președintelui României, nr. 195 din data de 
16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se aprobă desfășurarea licitației 
publice, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 
 
 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Dridu, Prefectului Județului Ialomița, în 
vederea exercitării controlului de legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 
comunei. 
 

 

 
 
                            PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢ;, 
                                        VASILE LUCIAN 
           
                                                                                               CONTRASEMNEAZ;ăPENTRUăLEGALITATE, 
                                                                                                      SECRETAR GENERAL AL U.A.T. DRIDU            
                                                                                                                     DUMITRU NICOLETA 
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