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privind modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 167 din
24.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii

contractu]ui avand ca obiect dotarea Spitalului Judetean de Urgent5 Zalau cu echipamente
necesare pentru tratarea pacientilor cu COVID 19"

LOT 1: achizitionarea a 9 bucati nebulizator pentru dezinfectie

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avind in vedere:
-     referatul  nr.   12276  din  05.07.2021  al  Serviciului  achizitii  publice,  parteneriat  public-

privat Si urmatirea contractelor;
-     prevederile art. 68 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificatile Si

completarile ulterioare;
-     prevederile art.  126 si art.  127 din Hotatarea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea

Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizitie
publicalacordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificatile §i
completatile ulterioare;

-     prevederile art.  5  alin.  (4) din Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de

prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie
publica;

-     prevederile  art.  191  alin.  (1)  lit.  I) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.  57/2019

^     privind codul administrativ, cu completarile si modificatile ulterioare.
In temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu completatile Si modificarile ulterioare,

DISPUN:
Art.I. Se modifica art.  1  din Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr.167 din

24.06.2021  privind  constituirea comisiei  de  evaluare  a ofertelor in vederea atribuirii  contractului
avand  ca  obiect  dotarea  Spitalului  Judetean  de  Urgenta  Zalau  cu  echipamente  necesare  pentru
tratarea  pacientilor  cu  COVID   19"  -  LOT  1:  achizitionarea  a  9  bucati  nebulizator  pentru
dezinfectie, in sensul inlocuirii expertului cooptat doairma Chende Lacrima, cu doarma Gherman
Aida Ioana, reprezentant al Spitalului Judetean de Urgenta Zalau.

Art.11.  Celelalte prevederi ale Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Salaj  nr.  167
din data de 24.06.2021, r5man nemodificate.

Art. Ill. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, se incredinteaza membrii comisiei.
Art. IV.  Prezenta dispozitie se comunica la:

-Directia juridica Si administratie locala;
- Directia economica;
- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat Si  urmarirea contractelor;
- membrii comisiei.

PRESEDINTE

Dinu Iancu- Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL  JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


