
ROMANIA
JUDETUL S A L A J
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTH

privind

nr.     ,acl

completarea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avind ca
obiect servicii de I)roiectare faza PT, asistenta tehnica din partea proiectantului Si executie
lucrari pentru „Reabilitare Si modernizare DJ 109: lim. Jud. Cluj -Dragu -Hida (DN IG),

kin 31+976 -46+624"

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:

referatul  nr.  16933  din  27.09.2022  al  Serviciului  achizitii  publice,  parteneriat  public-

privat si urmarirea contractelor;
prevederile  art.  68  lit.  a)  din  Legea 98/2016  privind achizitiile publice  cu modificdrile  Si
completarile ulterioare;

prevederile art.  126  Si art.127  din  Hotararea Guvernului  nr.  395/2016 pentru aprobarea
Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizitie

publica/acordului-cadru din  Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificatile Si
completarile 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  achizi{ie
publica;
prevederile  art.191   alin.  (1)  lit.  f)  din  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu completarile Si modificarile ulterioare.

in temeiul art.196 alin.  (1 )  lit.  b) din Or+donanta ae urgenta a Guvemului nr.  57/2019 privind
Codul administrativ, cu completarile Si modificarile ulterioare,

DISPUN:
Art.  1.  Se  completeaza  comisia  de  evaluare  a  ofertelor  in  vederea  atribuirii  contractului

avand  ca obiect  servicii  de  proiectare  faza  PT,  asistenta  tehnica  din  partea  proiectantului  §i
execufie lucrari pentru „Reabi]itare Si modernizare DJ 109: ]im. Jud. C]uj -Dragu -Hida (DN
IG),  kin  31+976  -46+624",  constituita  prin  Dispozi{ia  Presedintelui  Consiliului  Judetean  Salaj
nr.168 din  13.07.2022, cu expertii cooptati:

Experti cooptati:
Radu loan Florin                                          -reprezentanti   ai   S.C.   QUALITY   STAR   PROIECT
Flaut-Copos constantin-Gheorghe         S.R.L.,   conform   contract   de   servicii   nr.16576   din
Tiplea Marius-Dorel                                      20.09.2022

Art.2. Atributiile Si responsabilitatile expertilor cooptati sunt de a realiza evaluarea tehnica Si
financiara  a  ofertelor  prezentate  de  ofertantii  participanti   la  procedura  comparativ  cu  cerintele
solicitate prin Documentatia de Atribuire.

Art.3.  Cu  ducerea  la indeplinire  a  prezentei  dispozitii,  se  incredinteaza  membrii  comisiei  Si
membrii cooptaii.

Art.4.   Prezenta dispozitie se comunica la:
-Directia juridica §i administratie locala;
- Directia economica;
-Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat Si urmarirea contractelor;
-Persoanele fizice specificate  la art.  I .

PRESHDINTE

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL  JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


