
ROMÂNIA
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

dinâ
nr.m

\ E_         2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii acordului-cadni pentm
procedua de achiziţie publică având ca obiect: Fwr#i.zm% şJ. di.§fri.bwf!.o mere/orpenfrw

preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de  stat autorizate/acreditate şi particularî
acreditoite şi pentru elevii din învăţământul prîi'iiiar şi gimnazial de  stat şi particular din judeţul

Sălaj, pentru o[nii şcolari 2021-2022 şi 2022-2023

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

-     referatul  nr.  12772    din  13.07.2021  al  Serviciului  achiziţii  publice,  parteneriat public-

privat şi umărirea contractelor;
-       referatul nr.12612 din o9.07.2021  al Direcţiei economice;
-     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

Nomelor  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)  1it.  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 Guvemului m. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.  1.  Se  constituie  comisia  de  evaluare  a  ofertelor în vederea atribuirii  acordului-cadni
aferent Lofw/wJ. JţŢ.. Frwcfe, respec/z.v mere, pentru procedura de achiziţie publică având ca obiect:
Furnibarea şi distribuţia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore
de  stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învătământul primar şi
gimnaŢial de   stat şi particular din judetul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022 şi 2022-2023, ^Tn
umătoarea componenţă:

PREŞEDINTH:    Făgărăşan Lavinia Georgeta      -consilier  juridic-Serviciul   achiziţii   publice,
p arteneri at        public lprivat        şi        urmărirea
contractelor (cu drept de vot).

MEMBml:
Prian Claudia Daniela

Abran Anca Elena
Brânduşan Daniela Letiţia
Şimişnean,Adriana Cristina

-  consilier  achiziţii  publice  I  Serviciul  achiziţii

publice,   parteneriat   public-privat   şi   umărirea
contractelor;
- consilier - Direcţia  economică;
- consilier - Direcţia  economică;
-     consilier    juridic     -    Direcţia    juridică    şi



administraţie locală;

MEMBRII DE REZERVĂ:
Maier Radu Cristian

Tioran lonela lrina

Firicel Petre
Cadar Oana Alexandra

EXPERŢI COOPTAŢI :
Szigyarto Monica

Morar Camelia

Cheseli Mihai

EXPERŢI COOPTAŢI  DE REZERVĂ:
Ramona Stanciu

Brânduşan lonuţ

-  consilier  achiziţii  publice  -  Serviciul  achiziţii

publice,   parteneriat   public-privat   şi   umărirea
contractelor;

-  consilier  achiziţii  publice  -  Serviciul  achiziţii

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

reprezentantul   lnspectoratului   Şcolar  Judeţean
Sălaj;
reprezentantul   Direcţiei   Sanitar   Veterinară   şi
pentru Siguranţa Alimentelor;
reprezentantul Direcţiei Sănătate Publică Sălaj

reprezentantul   lnspectoratului   Şcolar  Judeţean
Sălaj;
reprezentantul   Direcţiei   Sanitar   Veterinară   şi
pentru Siguanţa Alimentelor.

Art. 1.2. Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor cooptaţi:
Expeftii cooptaţi vor efectua verificarea şi analiza autorizaţiilor / atestatelor / declaraţiilor

de confomitate si a altor documente depuse din punct de vedere al exigenţelor instituţiilor pe care
le  reprezintă  fiecare  expert  propus,  pe  parcusul  derulării  proceduii  de  achiziţie  publică,  în
confomitate cu cerinţele  impuse prin caietul de sarcini.

Art.   2. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Sălaj,
în data de 03.08.2021, ]a 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  doamna  Făgărăşan  Lavinia  Georgeta,    preşedinte  -  membru  în
comisia de evaluare, ca persoană responsabilă cu aplicarea proceduii de atribuire.

Art.  5.  Se  desemnează  doamna  Făgărăşan  Lavinia  Georgeta,    preşedinte  -  membru  în
comisia  de  evaluare,  ca  persoana  responsabilă  cu  completarea  /  actualizarea  fomularului  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:

- Direcţia juidică şi administraţie locală;
• Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi  umărirea contractelor;
- persoanele fizice specificate la art. 1.

PREŞEDINTE

Dinu lancu- Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


