ROMÂNIA
JUDEŢULSĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA nr.
din 4’ 4U64)f~T2020

?

privind constituirea comisici de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având
ca object elaborate studii de determinare a compoziţiei deşeurilor privind ,,Investiţii
complementare Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”
Preşodintele Consiliului Judoţoan Sălaj;
Având în vedore:
roforatul nr. 12069 din 3 1.08.2020 al Serviciului achiziţii publice, partenoriat public
privat şi urmărirea contractolor;
prevederile art. 68 lit. i) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi
modificările ultorioare;
art. 126 şi art.127 din Hotărâroa (Juvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor do
aplicare a prevederilor referitoaro la atribuirea contractului do achiziţio
publicălacordului-cadru din Legea 98/20 16 privind achiziţiile publice, cu modiflcările şi
complotărilo ulterioare;
art. S aim. (4) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mocanism de prevenire a
confiictului do interese în procodura do atribuiro a contractelor do achiziţie publica;
art. 191 aim. (1) lit. I) din Ordonanţa do urgonţă a Guvornului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completărilo şi modificările ulterioare;
In temeiul art. 196 aim. (1) lit. b) din Ordonanţa do urgonţă a Guvernuiui nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu compietănie şi modificăriio ulterioaro,
-

-

-

-

-

DISPUN;
Art. 1. Se constitujo comisia do evaluare a ofortolor în vedoroa atribuirii contractuiui având
ca obiect elaborare studii do dotorminare a compoziţiei do~ouriior privind ,,Investiţii complomontare
Sisteniuiui do management intograt al deşourilor în j udoţui Săiaj”:
LOT 1 Studiu privind doterminarea compoziţioi deşeuriior menajero, similare ~i din pieţe
la nivelul judeţuiui Săiaj;
LOT 2 Smdiu privind estimaroa potenţialuiui do coloctaro soparată a biodeşourilor ~i a
potonţialului do compostare individuaiă la nivolul judoţului Sălaj, în următoaroa componenţă:
-

-

PREŞEDINTE:

Dîrjan Alma Monica

consilier achiziţii publico
Serviciul achiziţii
publico, partoneriat public
privat şi urmăriroa
contractelor (Cu drept do vot);

-

—

-

MEMB1UI:

luga loana Marinela

-

Stanciu Mariana Crina

-

consilior

—

Diroctia invostiţii şi programo publico;

consilior achiziţii publico
publico, partonoriat public
contractolor;

Sorviciul achiziţü
privat şi urmăriroa

—

-

MEMBRII DE REZERVĂ:
Făgărăşan Lavinia Georgeta

consilior juridic
Serviciul achiziţii public;
parteneriat public privat şi urmăriroa contractolor.
consilier achiziţii publico
Serviciul achiziţii
publice, parteneriat public
privat şi urrnăriroa
contractolor;
consilior Dirocţia investiţii şi programe publice.

-

—

-

Gal Mariana Ramona

-

—

-

Papai loan-Mirko

-

—

Art.2. Şedinţa do doschidore a ofortelor va avea bc Ia sediu~ Consiliului Judeţoan Sălaj, în
data de 14.09.2020, Ia ora 1100.
Art.3. Mombrii do rezervă pot înlocui mombrii coinisioi do evaluare, în cazuri/situaţii
întemeiato, cu aprobarea preşodintelui comisioi do ovaluaro.
Art.4. So dosornnează doamna Dîrjan Alma Monica, prcşcdinte niombru în comisia do
ovaluare ca persoană rosponsabilă cu aplicaroa procedurii do atribuire.
Art.5. Sc desomnoază doamnă Dîrjan Alma Monica, proşodinto mombi-u în comisia do
evaluaro ca porsoană responsabilă cu completaroa/actualizarea formularului do intogritate aferent
procodurii do atribuire.
Art.6. Cu ducorea ba îndopliniro a prezcntei dispoziţii, so încrodinţoază membrii comisiei.
Art.?. Prezenta dispoziţie so comunică la:
Dirocţia juridică şi administraţie locală;
Direcţia oconomică;
Serviciul achiziţii publice, partonoriat public privat şi urmăriroa contractolor;
mombrii comisioi.
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PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc
Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
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