
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA nr._ Ad
din_()2 NOI EMRBRE 2022

privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor privind închirierea, prin licitaţiepublică, a unor spaţii din imobilul situat în muncipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 2,
aparținând domeniuluiprivat al Judeţului Sălaj

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
- referatul nr. 19533 din 02.1 1.2022, al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Administrarea

Domeniului Public şi Privat al judeţului:
- Hotărârea Consiliului judeţean nr.146 din 28 octombrie 2022, privind aprobarea închirierii,prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918

nr. 2, aparținând domeniului privat al Judeţului Sălaj;
-art.191 alin. (1) lit. f) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şicompletările ulterioare.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cumodificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
Art. 1. Se constituie comisia pentru evaluarea ofertelor privind închirierea prin licitaţiepublică, a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 2,aparținând domeniului privat al Judeţului Sălaj, care va avea loc 25.11.2022, ora 10 % la sediulConsiliului Judeţean Sălaj, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.1], în următoarea componență:

PREŞEDINTE:
- Labo Ioan —Dorel- Director executiv, Direcţia patrimoniu.
MEMBRI:
- Costin Ramona- Crina - șef serviciu - Serviciul administrarea domeniului public şiprivat al judeţului;
- Viorica lştoan, consilier - Serviciul administrarea domeniului public şi privat al judeţului;Art. 2. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către doamna Pop Mariana-Dorina,consilier - Serviciul administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Art. 3 Şedinţa de deschidere a licitaţiei va avea loc în data de 25.11 .2022, ora 107,
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredințează:
- Direcţia patrimoniu;
- Direcţia economică;
- persoanele menţionate la art.],
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Direcţia patrimoniu;
- Direcţia economică;
- persoanele menţionate la art. 1.

Contrasemnează:
PREȘEDINTE, SECRETARUL GENERAL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu- Sălăjanu Cosmin- Radu Vlaicu


