
ROMÂNIA
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PFEŞEDINTE

DispoziŢIAnr.ÎE
din O   HA\Q              2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractu]ui  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"

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

-     referatul nr.6794 din  19.05.2020   al  Serviciului achiziţii publice, parteneriat public-privat şi
urmărirea contractelor;
-      prevederile art. 68   lit. i) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
-     art.  126  şi  art.  127  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  395/2016  pentru  aprobarea Normelor  de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din  Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-      art.  5  alin.  (4)  din  Legea  nr.   184/2016  privind  instituirea  unui  mecanism  de  prevenire  a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
-      art.  191  alin.  (1)  lit.  f)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se constituie comisia de evaluare 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 componenţă:

PREŞEDINTE  Turda Gavril      -consilier    achizitii  publice  -Serviciul  de  achiziţii  publice,
parteneriat public-privat  şi  umărirea  contractelor  (cu drept  de
vot);
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-      consilier  achizitii   publice-   Serviciul   de   achiziţii   publice,

parteneriat public-privat şi urmărirea contractelor;

-     consilier -Directia economică;

-  consilier - Directia economică;

-   consilier   achizitii   publice   -   Serviciul   de   achiziţii   publice,

parteneriat public-privat şi umărirea  contractelor;

-   consilier   achizitii   publice-   Serviciul   de   achiziţii   publice,

parteneriat public-privat Şi urmărirea  contractelor;

Art.2.  Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Sălaj, în
data de 26.05.2020, la ora 11°°.

Art.3.  Membrii  de  rezervă  pot  înlocui  membrii  comisiei  de  evaluare,  în  cazuri/situaţii



întemeiate, cu aprobarea preşedintelui comisiei de evaluare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art.5.  Se desemnează domnul Turda Gavril, preşedinte - membru în comisia de   evaluare

ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.
Art.6. Se desemnează domnul Turda Gavril, preşedinte - membru în comisia de   evaluare

ca persoană responsabilă cu completarea/actualizarea fomiularului de integritate aferent procedurii
de atribuire.

Art.7.  Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţiajuridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;

- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi urmărirea contractelor;
- persoanele fizice specificate la art.  1.

PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu


