
ROMANIA
JUDETUL S A L A J
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIAnrJfi
ST       2020

privind modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean S5Iaj nr.143
din 31.07.2020 privind  constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractului de lucrari avand ca obiect proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SECTIE DE

PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU"

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:

-     referatul  ur.11247  din   10.08.2020  al   Serviciului  achizitii  publice,  parteneriat  public-

privat Si urmatirea contractelor;
-     prevederile art. 68 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i

completatile ulterioare;
-     art.126 Si art.127 din Hotardrea Guvemului nr.  395/2016 pentru aprobarea Normelor de

aplicare     a     prevederilor     referitoare     la     atribuirea     contractului     de     achizitie
publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificatile Si
completatile ulterioare;

-     art.  5  alin.  (4) din Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;

-     art.  191  alin.  (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.  57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificatile si completatile ulterioare;

in temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificatile Si completatile ulterioare,

DISPUN:

Art.I. Se compleaza comisia de evaluare a ofertelor constituta prim Dispozitia Presedintelui
Consiliului   Judetean   Salaj   ur.143   din  31.07.2020   privind   constituirea  comisiei   de   evaluare   a
ofertelor in vederea atribuirii  contractului  de  lucrdri  avand  ca obiect proiectare  Si  executie  lucriri
pentru  obiectivul  de  investitii  "REABILITARE,  MODERNIZARE,  EXTINDERE  SI  DOTARE
SECTIE DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU" prin includerea
in componenta comisiei de evaluare in calitate de membri a d-nului Cuzdriorean Adrian-Cosmin, Sef
serviciu in  cadrul  Directiei juridice  Si  administratie  locals,  §i  a d-nei  Nencu  Claudia,  consilier in
cadrul Directiei investitii Si prograne publice.

Art.II.  Se  modific5  data  Sedintei  de  deschidere  a  ofertelor  din  „01.09.2020,  ora  11"  in
„25.08.2020, ora  11".

Art.III. Celelalte prevederi ale Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr.143 din
31.07.2020 raman nemodificate.

Art.IV. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza membrii comisiei.
Art.V.  Prezenta dispozitie se comunic5 la:

-Directia juridic5 Si administratie locals;
- Directia economics;
- Serviciul achizitii publice, parteneriat public - privat §i  urmarirea contractelor;
-persoanelor fizice specificate la art. I.

PRESEDINTE,

Tiberiu Mare

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


