
ROMANIA
JUDETUL S A L A J
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DlspozlTIAnr.an
din0 2021

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului  avand
ca obiect "Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate
consumului uman,  provenite din gospodariile crescatorilor individuali de pe raza judetului

Salaj„

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avind in vedere:

-      referatul   nr.   16346  din  02.09.2021   al   Serviciului  achizitii  publice,   parteneriat  public-privat  Si

urmarirea contractelor;
-     prevederile art. 68  lit. i) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
-     art.126 Si  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 modificarile si completarile ulterioare;

-     art.   5   alin.   (4)  din  Legea  in.   184/2016  privind  instituirea  unui  mecanism  de  prevenire  a
conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;

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

in temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ

DISPUN:

Art.1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avind
ca obiect "Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animals care nu sunt destinate
consumului  uman,   provenite  din  gospodariile  cresc5torilor individuali de pe  raza judetu]ui
Salaj", In urmatoarea componenta:

PRESEDINTE

815jan Cosmina Maria

MEMBRII:
Gal Mariana Ramona

Firicel Petre

MEMBRII DE REZERVA:
Brandusan Daniela Letitia

Fagar5San Lavinia Georgeta

Maier Radu-Cristian

-  consilier    achizitii  publice  -  Serviciul  de  achizitii  publice,

parteneriat public-privat  Si  urmatirea contractelor (cu drept de
vot).

-consilier  achizitii     publice   -   Serviciul  de  achizitii  publice,

parteneriat public-privat §i urmarirea contractelor;
-consilier - Directia economica.

-  consilier - Directia economica;

-  consilier juridic  -  Serviciul  de  achizitii  publice,  parteneriat

public-privat Si urmirirea  contractelor;
-  consilier  achizitii    publice  -  Serviciul  de  achizitii  publice,

parteneriat public-privat Si urmarirea  contractelor.



Art.2.  Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Judetean Salaj, in
data de 13.09.2021, la ora 1100.

Art.3.  Membrii  de  rezerva  pot  inlocui  membrii  comisiei  de  evaluare,  in  cazuri/situatii
intemeiate, cu aprobarea presedintelui comisiei de evaluare.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, se incredinteaza membrii comisiei.
Art.5.  Se desemneaza doamna Blajan Cosmina Maria, presedinte - membru in comisia de

evaluare ca persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.
Art.6.  Se desemneaza doamna Blajan Cosmina Maria, presedinte - membru in comisia de

evaluare ca persoana responsabila cu completarea/actualizarea formularului de integritate aferent
procedurii de atribuire.

Art.7.  Prezenta dispozitie se comunica la:
- Directia juridica §i administratie locala;
- Directia economics;
- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat Si urmarirea contractelor;
- persoanele fizice specificate la art.  1 .

PRESEDINTE,

Dinu  Iancu |Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


