ROMÂNIA
JUDEŢULSĂLAJ
CONSILJUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA nr.
dinO3Są~73~ł1 $,%‘~ 2020
____

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca
object ,,Servicii pentru elaborarea şi implementarea docunientelor de planificare strategică şi
financiară Ia nivelul Consiliului Judeţean Sălaj pentru perioada 2021 —2027”
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
referatul nr. 12328 din 02.09.2020 al Servieiului achiziţii publice, parteneriat public
privat şi urmărirea contractelor;
prevederile art. 68 lit. i) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 126 şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 395 2016 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achiziţie
publicălacordului-cadru din Legea 98 2016 privind achiziţiile publice, Cu modificările şi
completarile ulterioare;
art. 5 aIm. (4) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publica;
art. 191 aim. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările şi modificarile ulterioare.
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, CU completările şi modificarile ulterioare,
-

-

-

-

-

DISPUN:
Art. 1. Se constituie comisia de evaluate a ofertelor în vederea atribuirii contractului având
ca obiect ,,Servicii pentru elaborarea şi implementarea documentelor de planificare strategică şi
financiară la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj pentru perioada 2021 2027”, în cadrul proiectului
aPlanificare strategică şi financiară în judeţul Sălaj”, în următoarea componenţă:
—

PREŞEDINTE:

Turda Gavril

consilier achiziţii publice
Serviciul achiziţii
publice, parteneriat public-privat şi urmărirea
contractelor (cu drept de vot);

-

—

MEMBRII:
Chilea loana-Lavinia

director executiv Direcţia investiţii şi programe
publiCe;
Cuzdriorean Adrian-Cosmin şefserviciu Direcţiajuridică şi administraţie locală
-

—

-

MEMBRII DE REZERVĂ:
Făgărăşan Lavinia-Georgeta

consilier juridic
Serviciul achiziţii publice,
parteneriat public privat şi urmärirea coiitractelor;
consilier achiziţii publice
Serviciul achiziţii
publice, parteneriat public
privat şi urmărirea
contractelor;
consilier Direcţia investiţii şi programe publice;
consilier juridic Direcţia juridică şi administraţie
locală
-

—

—

Stanciu Mariana-Crina

-

—

-

Mureşan Mircea-loan
Şimişnean Adriana-Cristina

-

—

—

Art.2. Şedinţa de dcschidcrc a ofertelor va avea bc la sediul Consiliului Judeţean Sălaj, în
data de 22.09.2020, Ia ora 1100.
Art.3. Membrii dc rezervă pot îrilocui membrii comisiei de evaluare, în cazuri/situaţii
întemciatc, cu aprobarea prcşcdintelui comisici de evaluare.
Art.4. Sc dcscmnează domnul Turda Gavril, preşedintc mcmbru în comisia dc evaluare, ca
pcrsoană rcsponsabilă cu aplicarca proccdurii de atribuirc.
Art.5. Sc dcscmnează domnul Turda (iavril, preşedinte membru în comisia de evaluare, ca
pcrsoană responsabilă CU completarea/actualizarca formularului de integritate aferent proCedurli de
atribuire.
Art.6. Cu ducerea la îndcplinire a prezcntei dispoziţii, se înCredinţcază membrii Comisiei.
Art.?. Prezenta dispoziţic se comunică la:
Dirccţiajuridică şi administraţie bocală;
Direcţia economică;
Serviciul achiziţii publice, parteneriat public privat şi urmărirea contractebor;
mcmbrii comisiei.
-

-

-

-

-

-

PREŞEDINTE,
Tiberin Marc
Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

