
ROMÂNIA
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIAnr.&
E_         2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului  având ca obiect
Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul „Execuţie rezervor de apă de 500 mc, la sediul

Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, inclusiw sisteme de racordare
la hidranţi şi drencere"

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

-     referatul  nr.16205  din  05.11.2020  al  Serviciului  achiziţii  publice,  parteneriat  public-

privat şi umărirea contractelor;
-     prevederile art.  68   lit. i) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi

completările ulterioare ;
-     prevederile  art.  126  şi  art.  127  din Hotărârea Guvemului  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 modificările  şi
completările ulterioare ;

-     prevederile  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;

-      prevederile  art.   191  alin.  (1)  lit.  f)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/2019

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

Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.  1.  Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având
ca, p;+ecl Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul ,,Execuţie rezervor de apă de 500 mc, la
s?diul   Sp.!ta^lului   !udeţean   de   Urgenţă   Zalău,   inclusiv   sisteme   de   racordare   la   hidranţi  şi
drc#ccrc ",  în umătoarea componenţă:

PREŞEDINTE:    Făgărăşan        Lavinia     -consilier    juidic    -    Serviciul    achiziţii    publice,
Georgeta                               parteneriat public-privat şi urmărirea contractelor (cu

drept de vot);

MEMBRII:            Dîrjan Alina Monica       -consilier    achiziţii    publice    -Serviciul    achiziţii

publice,      parteneriat      public-privat      şi      urmărirea
contractelor

Gal  Mariana
Ramona

Dejeu Bogdan

Ghiurco Mihae]a-

-    consilier       achiziţii   publice    -    Serviciul   achiziţii

publice,      parteneriat     public-privat      şi     urmărirea
contractelor;
-   consilier   -   Compartimentul   investiţii   şi   lucrări

publice;
- consilier - Compartimentul investiţii şi lucrări



Ioana

MEMBRII DE REZERVĂ:
Stanciu Mariana Crina

publice.

-        consilier    achiziţii

publice,      parteneriat
contractelor;

Prian c]audia Daniela        -consilier     achiziţii
publice,    parteneriat
contractelor;

Maier Radu cristian          -consilier     achiziţii
publice,     parteneriat
contractelor;

BlăjancosminaMaria       -consilier     achiziţii
publice,    parteneriat

Breban Georgica

Nencu Claudia

publice-    Serviciul    achiziţii
public-privat      şi      urmărirea

publice   -   Serviciul   achiziţii
public-privat    şi    urmărirea

publice   -   Serviciul   achiziţii
public-privat     şi     urmărirea

publice   -   Serviciul   achiziţii
public-privat    şi    umărirea

contractelor;
-   consilier   -   Compartimentul   investiţii   şi   lucrări

publice;
-    consilier   -   Compartimentul    investiţii    şi    lucrări

publice.

Art.2.  Şedinţa de  deschidere  a ofertelor va avea loc  la  sediul  Consiliului  Judeţean  Sălaj,  în
data de 11.11.2020, 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. Se desemnează d-na Făgăraşan Lavinia Georgeta, preşedinte - membru în comisia de
evaluare ca persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.

Art.5.  Se  desemnează  d-na  Făgăraşan  Lavinia  Georgeta,  preşedinte  membru  în  comisia de
evaluare  ca persoana  responsabila  cu  completarea/  actualizarea  formularului  de  integritate  aferent
procedurii de atribuire.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art.7.  Prezenta dispoziţie se comunică la:

- Direcţia juidică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi  urmărirea contractelor;
-membrii comisiei.

PREŞEDINTE,
IANCU- SĂLĂJANU DINU

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


