
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIA nr. Al
din 12 QCIONSPIE 2022

privind completarea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având
ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnice fazele SF cu elemente DALI, PT şi
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru investiția

"Extindere, modernizare şi dotare Spitalul Judeţean de Urgență Zalău (Corp C3)”

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
- referatul nr. 18428 din 18.10.2022 al Serviciului achiziţii publice, parteneriat public-

privat şi urmărirea contractelor;
- prevederile art. 68 lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi

completările ulterioare;
- prevederile art. 126 şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea

Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
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 procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică;

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:
Art. 1. Se completează comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului

având ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnice fazele SF cu elemente DALI, PT şi
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru investiția
"Extindere, modernizare şi dotare Spitalul Judeţean de Urgență Zalău (Corp C3)”, constituită prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.193 din 20.09.2022, cu experții cooptați:

Experţi cooptați:
Barbu Florina - reprezentanți ai S.C. Noa Management Solutions

S.R.L, conform contract de servicii nr. 18293 din
Cîrstea Victor 17.10.2022

Art.2. Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor cooptați sunt de a realiza evaluarea tehnică şi
financiară a ofertelor prezentate de ofertanții participanți la procedura comparativ cu cerinţele
solicitate prin Documentaţia de Atribuire.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții, se încredințează membrii comisiei şi
membrii cooptați.

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunicăla:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi urmărirea contractelor;
- Persoanele fizice specificate la art. 1.

PREŞEDINTE
Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL, JUDEŢULUI,
Dinu Iancu-Sălăjanu Cosmin-Radu Vlaicu


