
ROMANIA
JUDETUL S A L A J
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DlspozlTIA nr. life
din   l€srmunE, 2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avand
ca obiect furnizare gaze ]a uncle cladiri aflate in patrimoniul Judetului Salaj

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:

-      referatul  nr.   12881   din  14.09.2020  al  Serviciului  achizitii  publice,  parteneriat  public-

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

completarile ulterioare;
-      art.126 Si art.127 din Hotatalea 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 modificarile Si
completarile ulterioare ;

-      art.  5  alin.  (4)  din Legea rIT.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a

conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
-      art.191  alin. (I) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul

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

privind Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.  1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avand
ca  obiect  „furnizare  gaze  la  unele  cladiri  aflate  in  patrimoniul  Judetului  Salaj",   in  urmatoarea
componenta:

PRESEDINTE:    Dirjan Alina Monica

MEMBRII:           Sarca cornel

Gal Mariana Ramona

MEMBRII DE REZERVA:
Costin Ramona Crina
Maier Radu Cristian

-  consilier  achizitii  publice  -  Serviciul  de  achizitii

publice,    parteneriat    public-privat    Si    urmarirea
contractelor (cu drept de vot);

- consilier - Directia Patrimoniu;

-  consilier  achizitii  publice  -  Serviciul  de  achizitii

publice,    parteneriat    public-privat    Si    urmarirea
contractelor;

-Sef serviciu - Directia Patrimoniu;

-consilier  achizitii  publice  -Serviciul  de  achizitii

publice,     parteneriat     public-privat     Si     urmarirea
contractelor.

Art.2.  Sedinta de  deschidere  a ofertelor va  avea  loc  la  sediul  Consiliului  Judetean  Salaj,  in
data de 22.09.2020, la ora 1100 .



Art.3.  Membrii  de  rezerva  pot  inlocui  membrii  comisiei  de  evaluare,  in  cazuri/situatii
intemeiate, cu aprobarea pre§edintelui comisiei de evaluare.

Art.4.  Se  desemneaza  doamna  Dirjan  Alina  Monica,  pre§edinte  -  membru  in  comisia  de
evaluare ca persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.

Art.5.  Se  desemneaza  doamna  Dirjan  Alina  Monica,  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 locala;
- Directia economica;
- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat Si urmarirea contractelor;
- membrii comisiei.

PRESEDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu
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