
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.26/2006 
privind aprobarea metodei de privatizare a Direcţiei pentru protecţia plantelor a judeţului Vaslui 

precum şi a planului de acţiune 
 
 având în vedere dispoziţiile art.6 din Legea nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de 
protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(2) şi art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
    

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. – (1) Privatizarea Direcţiei judeţene pentru protecţia plantelor Vaslui aflată în 

subordinea Consiliului judeţean Vaslui se desfăşoară prin vânzarea patrimoniului în integralitatea sa. 
                 (2) Vânzarea patrimoniului Direcţiei judeţene pentru protecţia plantelor Vaslui se 

desfăşoară  pe bază de licitaţie publică deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut 
pe piaţă. 

Art.2. – Se aprobă Planul de acţiune privind ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art.6 şi art.8 
din Legea nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

                
Vaslui, 28 martie 2006   

 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
                                                                                                         Contrasemnează: 
                                                                                                                        Secretar general al judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                     Gheorghe Stoica 
 

                



   A N E X A                 
                                                                              la Hotărârea Nr.26/28 martie 2006 

 
PLAN DE ACŢIUNE 

 
privind ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art.6 şi art.8 din Legea nr.37/2006 

privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.200/2006 

 
Nr. 
crt. 

 
Activităţi 

 
Termene 

 
Responsabili 

0. 1. 2. 3. 
1. Şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean 

în vederea adoptării următoarelor proiecte de 
hotărâri : 

a) încetarea activităţii Direcţiei judeţene 
pentru protecţia plantelor în vederea 
privatizării ; 

b) aprobarea metodei de privatizare şi a 
planului de acţiune ; 

c) rectificarea bugetului propriu în 
vederea asigurării resurselor 
financiare pentru evaluarea 
patrimoniului serviciului public ce se 
privatizează şi intabularea bunurilor 
imobile proprietate publică a 
judeţului. 

28.03.2006  
 
Secretar general 
Direcţia administraţie publică 
şi Serviciul 
resurse umane 
 
Secretar general 
 
Direcţia economică 

2. Demersuri pentru clarificarea situaţiei 
juridice a terenurilor aferente clădirilor aflate 
în administrarea Direcţiei judeţene pentru 
protecţia plantelor ce fac obiectul vânzării şi 
intabularea acestora. 

25.04.2006 Direcţia administraţie publică 
şi Direcţia judeţeană pentru 
Protecţia Plantelor 

3. Întocmirea listei cu bunurile ce urmează a fi 
evaluate şi vândute din patrimoniul Direcţiei 
judeţene pentru Protecţia Plantelor anexă la 
caietul de sarcini. 

15.03.2006 Direcţia administraţie publică 

4. Elaborarea caietului de sarcini şi declanşarea 
procedurii pentru selectarea unui evaluator  în 
vederea evaluării bunurilor din patrimoniul 
Direcţiei judeţene pentru Protecţia Plantelor 
pe bază de cerere de ofertă publică : 

a) solicitarea de oferte 
b) constituirea comisiei de evaluare 
c) primirea ofertelor 
d) evaluarea ofertelor, adjudecarea 

câştigătorului şi comunicarea 
rezultatelor 

e) depunerea şi soluţionarea 
contestaţiilor 

f) încheierea contractului cu ofertantul 

16.03.2006 
 
 
 
 
 
20.03.2006 
20.03.2006 
27.03.2006 
 
29.03.2006 
 
31.03.2006 
 

Direcţia tehnică 
 
 
 
 
 
Direcţia tehnică 
 
Direcţia administraţie publică 
Comisia de licitaţie 
 
Comisia de contestaţii 
 
Preşedintele Consiliu- 



câştigător 
g) evaluarea bunurilor şi întocmirea 

raportului de evaluare 

06.04.2006 
 
01.05.2006 

lui  judeţean 
Evaluatorul adjudecat 

5. Elaborarea documentaţiei de prezentare a 
serviciului public: 

a) informaţii generale 
b) date despre situaţia patrimonială 
c) date despre situaţia economico-

financiară 

20.04.2006 Direcţia judeţeană de pentru 
Protecţia  Plantelor Vaslui 

6. Elaborarea caietului de sarcini pentru 
privatizarea serviciului public.  

2.05.2006 Direcţia tehnică 
Direcţia economică 
Direcţia administraţie publică 
 

7. Elaborarea contractului-cadru de vânzare-
cumpărare. 

02.05.2006 Direcţia administraţie publică 

8. Şedinţa Consiliului judeţean pentru 
aprobarea: 

a) – trecerii bunurilor imobile din 
proprietatea publică a judeţului în 
proprietatea privată a judeţului ; 

b) – listei cu bunurile imobile şi mobile, 
a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter 
patrimonial existente în patrimoniul 
Direcţiei pentru Protecţia Plantelor 
care vor face obiectul vânzării ; 

c) caietul de sarcini ; 
 

05.05.2006 Secretar general 
 
 
 
 
Direcţia tehnică 

 d) preţul de pornire ; 
e) pasul de creştere a licitaţiei de  
     5 % din preţul de pornire ; 
f) cuantumul garanţiei de participare, 

taxa de participare, şi contravaloarea 
documentaţiei licitaţiei ; 

g) regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei ; 

h) componenţa nominală şi numerică a 
comisiilor de licitaţie şi de contestaţii. 

 Direcţia economică 
 
 
Direcţia economică 
şi Direcţia tehnică 
 
 
Secretar general 
 
Secretar general 
 

9. Publicarea anunţului şi a ofertei de vânzare : 
a) Afişarea la sediul Consiliului judeţean 

şi Direcţiei pentru Protecţia Plantelor ; 
b) Cotidiene locale şi unul naţional ; 
c) Site-ul propriu 

15.05.2006 Direcţia tehnică 

10. Punerea la dispoziţia solicitanţilor, contra 
cost, a documentaţiei licitaţiei, începând cu 
ziua apariţiei anunţului în presa locală şi site-
ul propriu 

29.05.2006 Direcţia tehnică 

11. Primirea şi înregistrarea documentaţiei. 16.06.2006 Direcţia administraţie publică 
12. Verificarea şi evaluarea documentelor depuse 

de ofertanţi şi întocmirea listei cu ofertanţii 
23.06.2006 Comisia de licitaţie 



acceptaţi. 
13. Selectarea din rândul a cel puţin 2 ofertanţi 

acceptaţi a celui care a oferit preţul cel mai 
mare şi anunţarea adjudecatarului. 

27.06.2006 Comisia de licitaţie 

14. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor. 6.07.2006 Comisia de contestaţii 
15. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 14.07.2006 Preşedintele Consiliului 

judeţean 
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