ROMÂNIA
JUDEŢULSĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA nr.
din ÁĄ~J~-ţ)ST 2020
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având
ca object “Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate
consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor
individuali de PC raza judeţului Sălaj”
___

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
referatul nr. 11.582 din 17.08.2020 al Serviciului achiziţii publice, parteneriat public-privat
şi urmărirea contractelor;
prevederile art. 68 lit. I) din Legea nr. 98/20 16 privind achiziţiile publice, cu modiflcările şi
completările ulterioare;
art. 126 şi art. 127 din Hotărârea (iuvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publicălacordului
cadru din Legea nr. 98/20 16 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
art. 5 aim. (4) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui niecanism dC prevenire a
confiicmlui de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
art. 191 aIm. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, CU modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a (łuvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
-

-

-

-

-

DISPUN:
Art. 1. Se constituie comisia de eva~uare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca
obiect «Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate
consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza judeţului
Sălaj”, în următoarea coniponenţă:
PREŞEDINTE:
Blăjan Cosmina-Maria

MEMBRII:
Maier Radu-Cristian

Firicel Petre

-

-

MEMBRII DE REZERVĂ:
Brânduşan Daniela-Letiţia
Făgărăşan Lavinia Georgeta
-

Turda Gavril

-

-

-

consilier achizitii publice
Servicini de achiziţii
public; parteneriat public-privat şi urmărirea
contractelor (CU drept de vot);
—

consilier acbizitii publice
Serviciul de achiziţii
publice, parteneriat public-privat şi urmărirea
contractelor;
consilier Direcţia economică;
-

—

consilier Direcţia economică;
consilier juridic
Serviciul de achiziţit publice,
parteneriat public-privat şi urmărirea contractelor;
consilier achizitii publice
Serviciul de achiziţn
publice, parteneriat public-privat şi urmărirea
contractelor;
—

-

-

Art.2. Şedinţa do deschidore a ofertolor va avea bc la sodiul Consiliului Judoţean Sălaj, în
data do 25.08.2020, Ia ora 1100.
Art.3. Mombrii do rozervă pot înlocui mombrii comisioi do ovaluaro, în cazuri/situaţii
întomoiate, cu aprobarea preşedintolui comisioi do ovaluaro.
Art.4. So dosemnează doamna Blăjan Cosmina Maria, preşodinto mombru în comisia do
ovaluaro, ca porsoaz~ă rosponsabilă cu aplicaroa procodurii do atribuiro.
Art.5. So desonmează doanma Blăjan Cosmina Maria, preşodinto mombru în comisia do
evaluaro, ca persoaxiă rosponsabilă cu completaroalactualizaroa formularului do intogritato aforent
procoduri do atribuiro.
Art.6. Cu ducoroa la îndopliniro a prozontoi dispoziţii, so încrodinţoază mombrii cornisioi.
Art.7. Prezonta dispoziţio so comunică la:
Dirocţia juridică şi administraţio locală;
Dirocţia oconomică;
Sorviciul achiziţii publico, partonoriat public-privat şi urmăriroa contractolor;
porsoanolo fizico spocificato la art. 1.
-

-

-

-

-

-

PREŞEDINTE,
Tiberin Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

