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privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului  avand
col ohiect.. „Container de pregdtire pentru spatii tnchise"

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:

-     referatul  nr.  17802  din  22.09.2021  al  Serviciului  achizitii  publice,  parteneriat  public-

privat si urmarirea contractelor;
-     prevederile art. 68  lit. i) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile §i

completatile ulterioare ;
-     art.126 Si art.127 din Hotdratea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de

aplicare     a     prevederilor     referitoare     la     atribuirea     contractului     de     achizitie
publicaracordului-cadru din  Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile Si
completarile ulterioare ;

-     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;

•     art.191  alin. (1) lit. I) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.  57/2019 privind Codul
administrativ, cu completirile Si modificatile ulterioare.

£n temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completarile Si modificatile ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avind
ca, obiect.. „Container de pregdtire pentru spatii tnchise" , ^\r\ urHria:too,lea, co"pormenrf u

PRESEDINTE:   Eae::::::n Lavfnfa-        ;arc::esi:;:rpuJ#];€;Crfv=t s:e#Ci::eaa::;:i:i:te]Pour:]£Ce'

MEMBRII:         Murareanu Mioara
Aurica
Mure§an Cristian

MEMBRII DE REZERVA:
Gal Mariana Ramona

Tioran Ionela Irina

Bala§ Lia Sanda
Oprii Florin

- §ef serviciu - Directia economica;

- §ef serviciu - Serviciul pregatire pentru interventie Si
rezilienta comunitafilor din cadrul  Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta „Porolissun" al  Judetului
Salaj.

-   consilier   achizitii   publice   -   Serviciul   achizitii

publice,     parteneriat     public-privat     Si     urmarirea
contractelor;
-    consilier   achizitii   publice   -   Serviciul   achizitii

publice,     parteneriat     public-privat     Si     urmarirea
contractelor;
- consilier - Directia economica;
-  comandant  - deta§amentul de pompieri din cadrul
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
„Porolissum" al Judetului Salaj.



Art.2.  Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Judetean Salaj, in
data de 30.09.2021, la ora 1100 .

Art.3.  Membrii  de  rezerv5  pot  inlocui  membrii  comisiei  de  evaluare,  in  cazuri/situatii
intemeiate, cu aprobarea presedintelui comisiei de evaluare.

Art.4.  Se  desemneaza  doamna  Fagdrasan  Lavinia-     Georgeta  ,  presedinte  -  membru  ^m
comisia de  evaluare, ca persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.

Art.5.  Se  desemneaza  doamna  F5gatasan  Lavinia-     Georgeta,  presedinte  -  membru  in
comisia  de     evaluare,   ca  persoana  responsabila  cu  completarea/actualizarea  formularului   de
integritate aferent procedurii de atribuire.

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, se incredinteaza membrii comisiei.
Art.7.  Prezenta dispozitie se comunica la:

- Directia juridica Si administratie locals;
- Directia economica;

- Serviciul achizitii publice, parteneriat public - privat §i  urmatirea contractelor;
-membrii comisiei.

PRESEDINTE,
Dinu Iancu -Sa]£janu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


