
ROMÂNIA
JUDETUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DispozIŢIAnr.JQÎ
din   n\  flGR\h`\E        2o2i

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca
obiect: Dotarea Spitalu]ui Judeţean de Urgenţă Zalău cu materiale de protecţie necesare

pentru protecţia persona]ului care intră în contact cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID 19
LOT 15: Halate chirurgicale ranforsate nesterile (1.666 buc.)
LOT 16: Filtru antibacterian cu schimb umiditate şi căldură (222 buc.)
LOT 17: Combinezoane protecţie (13.729 buc.)
LOT 18: Cearşaf de unică folosinţă / husă protecţie pat,

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

-     referatul  nr.   5623  din  01.04.2021   al  Serviciului  achiziţii  publice,  parteneriat  public-

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

completările ulterioare;
-     prevederile art.  126 şi art.  127 din Hotărârea Guvemului m. 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 procedua 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 ugenţă a Guvemului 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 obiect:  Dotarea  Spitalului Judeţean  de Urgenţă Zalău  cu  materiale de protecţie necesare
pentru protecţia personalului care intră în contact cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID 19
LOT 15: Halate chirurgicale ranforsate nesterile (1.666 buc.)
LOT 16: Filtru antibacterian cu schimb umiditate şi căldură (222 buc.)
LOT 17: Combinezoane protecţie (13.729 buc.)
LOT 18: Cearşaf de unică folosinţă / husă protecţie pat, în umătoarea componenţă:

PREŞEDINTE:    Maier Radu cristian

MEMBRII:
Gal Mariana-Ramona

-consilier  achiziţii  publice  -  Serviciul  achiziţii

publice,   parteneriat   public-privat   şi   umărirea
contractelor (cu drept de vot).

-consilier   achiziţii   publice   -   Serviciul   achiziţii

publice,   parteneriat   public-privat   şi   urmărirea
contractelor;

CuzdrioreanAdrian-Cosmin      -şef serviciu  -Direcţia juidică  şi  administraţie
locală

Opriş - Crişan Cătălina - consilier - Direcţia investiţii şi programe publice;



Balaş Lia-Sanda

MEMBRII DE REZERVĂ:
Stanciu Mariana Crina

Tiorean lonela-Irina

Bălăj el Alina-Adela
Muăreanu Mioara-Aurica
Mueşan Mircea-Ioan

- consilier - Direcţia economică;

I   consilier  achiziţii  publice   -   Serviciul  achiziţii

publice,   parteneriat   public-privat   şi   urmărirea
contractelor;
-consilier   achiziţii   publice   -   Serviciul   achiziţii

publice,   parteneriat   public-privat   şi   umărirea
contractelor;
-consilier - Direcţia investiţii şi programe publice;
- consilier - Direcţia economică;
-consilier - Direcţia investiţii şi programe publice.

Art.2.  Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc  la sediul  Consiliului Judeţean Sălaj, în
data de 08.04.2021, la ora 12°°.

Art.3.  Membrii  de  rezervă  pot  înlocui  membrii  comisiei  de  evaluare,  în  cazui  /  situaţii
întemeiate, cu aprobarea preşedintelui comisiei de evaluare.

Art.4. Se desemnează dl. Maier Radu Cristian, preşedinte - membru în comisia de  evaluare
ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.

Art.5. Se desemnează dl. Maier Radu Cristian, preşedinte - membru în comisia de  evaluare
ca persoană responsabilă cu completarea/ actualizarea formularului de integritate aferent proceduii
de atribuire.

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

I Direcţia juidică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi urmărirea contractelor;
- Persoanele fizice specificate la art.  1 .

PREŞEDINTE

Dinu lancu-Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


