
ROMÂNIA
JUDEŢULSĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA nr. Gt
din ?~\ ~‘ţî\P~ E. 2020

privind constituirea cornisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului avand ca
object; Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea invcstiţiei ,,Execuţie rezervor de apä
de 250 mc, Ia secţiilc exterioare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, (spital vechi)”

Pieşediniele Coiisiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:

- referatul nr. 4246 din 27.03.2020 al Serviciului achiziţii publice, parteneriat public
privat şi urrnărirea contractelor;

- prevederile art. 68 lit. i) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
- art. 126 şi 127 djn Hotărârea Guvernuluj nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru djn Legea 98/20 16 privind achiziţiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art. 5 aIm. (4) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
confljctuluj de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- art. 191 aIm. (1) lit. f) djn Ürdonanţa de urgcnţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

In temejul art. 196 aIm. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Quvernului nr. 57/20 19 privind
Codul administrativ, cu completările ulterjoare.

DISPUN:

Art.1. Se constituie cornisja de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractuluj având
ca object: Servicii de proiectarc (faza SF) pentru realizarea investiţiei ,,Execuţie rezervor de
apă de 250 mc, Ia secţiile exterioare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, (spital vechi)”,
în următoarea componenţă:

PREŞEDINTE Gal Mariana Ramona - consjljer achiziţii publice- Serviciul de achiziţii
public; parteneriat public-privat şi urrnărirea
contractelor (cu drept de vot);

MEMBRII: Nagy Liana Silviana - consilier achiziţii publice- Serviciul de achiziţii
publice, parteneriat public-privat şi urmărirea
contractelor;

Dejeu Bogdan - consilier - Direcţia Investiţii şi Prograrne
publice;

MEMBRII DE REZERVĂ:
Prian Claudia Daniela - consilier achjzitij publice- Serviciul de achiziţii

public; parteneriat public-privat şi urrnărirea
contractelor;

Cardoş Elena - consilier — Djrectja Investiţii şi Prograrne
pub lice;



Art.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea bc la sediul Consiliului Judeţean Sălaj, în
data de 10.04.2020, Ia ora 1100.

Art.3. Membrii de rezervă pot înbocui mcmbrii comisiei de evaluare, în cazuri / situaţii
întcmeiate, cu aprobarea preşedintelui comisiei de evaluare.

Art.4. Cu duccrca la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisici.
Art.5. Sc dcscnmcază doamna Gal Mariana Ramona, prcşcdinte - meiiibiu îii coinisia de

evaluare ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.
Art.6. Se desenmează doanma Gal Mariana Ramona, preşedinte - membru în comisia de

evaluare ca persoană responsabilă Cu cornpletarealactualizarea formularului de integritate aferent
procedurii de atribuire.

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

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

PREŞEDINTE,
Contrasemncază:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Tiberiu Marc Cosmin-Radu Vlaicu


