
ROMÂNIA
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

privind constituirea comisiei de eva]u:==:=Toferte]or ^m vederea atribuirii contractului având
ca obiect dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău cu echipamente necesare pentru

tratarea pacienţilor cu COVID 19"
LOT 4: achiziţionarea a 2 bucăţi videolaringoscop

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

-     referatul  nr.11175  din  22.06.2021  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 nr. 395/2016 pentm aprobarea

Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadm 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

preverire 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

htep:i:ii:|df?Îţl6aaqrni.ţî)ti|ai::vb)c:i:og:rE`oenEgăiemuogd::lihailâuu;tee:3::.m.57,20|9privind
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  echipamente  necesare  pentru tratarea
pacienţilor cu COVID  19" -LOT 4:  achiziţionarea a 2 bucăţi videolaringoscop, în umătoarea
componentă:

PREŞEDINTE:     Făgărăşan Lavinia Georgeta      -consilier   juidic-   Serviciul   achiziţii   publice,
parteneriat public-privat şi umărirea contractelor
(cu drept de vot);

MEMBml:
Muăreanu Mioara -Aurica       -şef serviciu -Serviciul financiar, contabilitate şi

control financiar preventiv propriu şi de gestiune

dEISE3#Enr.JE2021

Tioran lonela lrina

Lemeni Laua Comelia

Katona lbolya

MEMBRII DE REZERVĂ:
Cuzdriorean Cosmin -Adrian

Prian Claudia Daniela

-  consilier  achiziţii  publice   -   Serviciul  achiziţii

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

- consilier  -  Cabinetul Vicepreşedintelui.

-   şef   serviciu   -   Serviciul   juidic,   contencios,

pregătirea şedinţelor şi procedui administrative;
-  consilier  achiziţii  publice   -   Serviciul  achiziţii



Gal Mariana Ramona

Avram Lucia-Monica
Bălăjel  Alina Adela
Bălaş Lia- Sanda

EXPERŢI CO0PTAŢI :
Iuhas Mihai

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

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

-  reprezentant Spitalul Judetean de Urgenta Zalău.

Art.2.   Atribuţiile   şi   responsabilităţile   experţilor   cooptaţi   sunt   de   a   efectua   evaluarea
specificaţiilor  tehnice  aferente  produselor  ofertate  de  participanţii  la  procedua,  comparativ  cu
cerinţele solicitate prin Documentatia de Atribuire.

Art.3.  Şedinţa de  deschidere a ofertelor va avea loc la sediul  Consiliului Judeţean  Sălaj, în
data de 30.06.2021, la ora 113°.

Art.4.  Membrii  de  rezervă  pot  înlocui  membrii  comisiei  de  evaluare,  în  cazuri  /  situaţii
întemeiate, cu aprobarea preşedintelui comisiei de evaluare.

Art.5. Se desemnează d-na. Făgărăşan Lavinia Georgeta , preşedinte - membru în comisia
de evaluare ca persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.

Art.6. Se desemnează d-na. Făgărăşan Lavinia Georgeta, preşedinte - membru în comisia
de  evaluare  ca  persoana  responsabilă  cu  completarea/  actualizarea  fomularului  de  integritate
aferent proceduii de atribuire.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art.8.  Prezenta dispoziţie se comunică la:

- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi  umărirea contractelor;

- membrii comisiei.

PREŞEDINTE

Dinu lancu- Sălăjanu

Contrasemnează:
SECFETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


