
ROMANIA
JUDETUL S A L A J
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

din
DISPoZITIA Nr.EL

2022
pentru completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 68 din data de

08.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului
avand ca obiect "Achizitie angiograf pentru Ambulatoriul

din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zal5u"

Avand in vedere:
-      referatul  nr.   4256  din   15.03.2022  al   Serviciului  achizitii  publice,  parteneriat  public-

privat Si urmarirea contractelor;
-      prevederile   art.   68   alin.(1)   lit.   i)   din   Legea   98/2016   privind   achizitiile  publice,   cu

modificarile Si completarile uletrioare;
-      art.   126,  art.   127  Si  art.   128  din  Hotararea  Guvernului  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;

-      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  achizitie
publica;

-      art.191  alin.  (1)  lit.  f)  din  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului    57/2019  privind  Codul

administrativ, cu completarile ulterioare.
in temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu completarile ulterioare,

I)ISPUN:

Art. I.  Se completeaza art.  1  din Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj  nr.  68
din  data  de  08.03.2022  privind  constituirea  comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  in  vederea  atribuirii
contractului  avand  ca  obicct  "Achizi¢ic  angiograf pentru  Ambulatoriul  din  cadrul  Spitalului
Judetean de Urgenta Zalau"cu urmatorii experti cooptati :

„ HXPERTI CO0PTATI :
-       dr. Bontea vlad Florin -reprezentant al spitalului Judetean de urgenta zalau.
-     dr. Cfmpan Adina Angela --reprezentant al spitalului Judetean de urgenta zalau.

Atributiile si responsabilitatile expertilor cooptati:
-     Expertii cooptati vor efectua ca atributii  evaluarea conformit5tii  specificatiilor tehnice

cu prevederile caietului de sarcini, respectiv a fisei tehnice aferenta echipamentului.

Art. 11.  Celelalte prevederi  ale Dispo7.itiei  Presedintelui Consiliului Judetean Salaj  nr.  68 din
08.03.2022, raman neschimbate.



Art.  Ill.  Cu ducerea la lndeplinire  a prezentei  dispozitii,  se incredinteaza membrii comisiei
de evaluare a ofertelor mentionati in Dispozitia nr. 68 din data de 08.03.2022.

Art. IV. Prezenta dispozitie se comunica la:
-Directia juridica Si administratie locals;
- Directia economica;

- 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


