ROMÂNIA

Ă LA S
CONSILIUL JI~EŢEAN

31JDEŢUL S

PREŞEDINTE

DISPOZIŢL4 nr.
din đ”I 94~t)S.~u 5T2020
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contraetului având ca object
servicil de supraveghere a execuţiei lucrărilor (dirigentare de ~antier) pentru
»REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ191D, TUSA LIMITĂ JUDEŢ CLUJ,
KM 19+200 31+330”
-

-

Proşodintele Consiliului Judoţoan Sălaj;
Având în vedero:
roferatul nr. 11.471 din 14.08.2020 al Serviciului achiziţii publico, parteneriat public-privat şi
urmărirea contractelor;
provodorilo art. 68 lit. i) din Logea nr. 98/20 16 privind achiziţiilo publice, cu modificările şi
complotările ulterioare;
art. 126 şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobaroa Normelor de aplicare
a prevederilor roferitoare Ia atribuirea contractului do achiziţie publicăĺacordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publico, cu modificările şi complotărilo ulterioare;
art. 5 aim. (4) din Logoa nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism do prevonire a
confbCtuiui do interese în proCodura do atribuire a contraCtolor do achiziţio publică;
art. 191 aim. (1) lit. f) din Ordonanţa do urgonţă a Guvornuiui nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, c~u modificările şi completărilo ultorioare;
In tomoiul art. 196 ahn. (1) lit. b) din Ordonanţa do urgenţă a Guvornului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Cu modificările şi completărilo ultorioaro
-

-

-

-

-

DISPUN:
Art.1. Se constituie Comisia do ovaluare a ofortolor în voderea atribuirii contractului având Ca obioct
servicfl de supraveghere a execuţiei lucrărilor (dirigentare de ~antier) pentru ,,REABILITARE
ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ191D, TUSA LIMITĂ JUDEŢ CLUJ, KM 19+200
31+330”, în următoaroa compononţă:
-

PREŞEDINTE
Prian Claudia Daniela

MEMBRII:
Stanciu Mariana Crina

Papai loan Mirko
Breban Georgica
Maier Radu Cristian
MEMBRII DE REZERVĂ:
Turda Gavril
Gal Mariana Rainona

-

consilior aChiziţä publico
SorviCiul do aChiziţii
publiCo, partonoriat publiC-privat şi urmărirea
contraCtolor (Cu drept do vot);
-

—

consilior aehiziţii publico
SorviCiul
publiCo, partonoriat public-privat şi
contractolor
consilior Dirozţia investiţii şi programo
consihor Dirooţia invostiţii şi programo
consilior aohizitii publico Serviciul
publiCo, partenoriat public-privat şi
contractolor;
..

—

-

—

-

—

-

-

do achiziţü
urmăriroa
publiCo;
publico;
do achiziţii
urmăriroa

consilier aChizitli publico
Servicium do achiziţii
publico, partenoriat publiC-privat şi urmăriroa
ContraCtolor;
consihor achizitii publico
SorviCiul do aChiziţii
publico, partonoriat public-privat şi urmăriroa
Contractolor;
-

-

-

-

Dejeu Bogdan
Calinici Emanuela loana

-

consilier
consilier

—
—

Direcţia invcstiţii şi programc publice;
Dirccţia investiţii şi programe publice.

Art.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea bc Ia sediul Consitiului Judeţean Sălaj, în data de
01.09.2020, Ia ora 1100.
Art.3. Mcmbrii de rczervă pot înlocui membrii comisiei de evaluare, în cazuri / situaţii întemeiate, cu
aprobarea preşedintclui comisici de evaluare.
Art.4. Sc desemnează doamna Prian Claudia Daniela, preşcdintc membru în comisia de evatuare, ca
persoana responsabilă cu aplicarea proccdurii de atribuire.
Art.5. Se desemnează doamna Prian Claudia Daniela, preşedinte inembru în comisia de evaluare, ca
persoana responsabilă cu completarea! actualizarea formularului de integritate aferent procedurii de atribuire.
Art.6. Cu ducerea Ia îndeplinirc a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică Ia:
Direcţiajuridică şi administraţie Iocală;
Direcţia economică;
Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi urmărirea contractebor;
-

-

.-

-

-

-

persoanele fizice specificate Ia art. 1.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

