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privind constituirea comisiei de negociere ^m vederea atribuirii contractului  având ca obiect
Achiziţionarea a patru containere modulare pentru evaluare suspecţi COVID 19"
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Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

-      referatul  nr.   15239  din  21.10.2020  al  Serviciului  achiziţii  publice,  parteneriat

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

completările ulterioare;
-     art.126 şi art.127 din Hotărârea Guvemului rm. 395/2016 pentru aprobarea Nom

aplicare     a     prevederilor     referitoare     la     atribuirea     contractului     de
publică/acordului-cadru din  Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,
completările ulterioare;

-     art.  5  alin.  (4) din Leg;a nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de preveni|e a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;     |

-      art.191  alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr.  57/2019 privind Cbdul
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare.                                                        i

În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,                                                                |
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DISPUN:

Art.  1.  Se  constituie  comisia  de  negociere  în  vederea  atribuirii  contractului  având  ca  obiect
Achiziţionarea a patru containere modulare pentru evaluare suspecţi COVID 19" , ^Ţn urrnîîrhotiea,
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Gal Mariana Ramona

Lemeni Laura - Cornelia

Bălăjel Alina- Ade]a

MEMBFHI DE REZERVĂ:
Călinici Emanuela loana

Opriş Crisan Catalina
Dîrjan Alina Monica

publice,    parteneriat    public-privat    şi
contractelor;
-consilier  achiziţii  publice  -Serviciul

publice,    parteneriat    public-privat    şi
contractelor;

lrea
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-consilier - Direcţia investitii şi programe

-consilier - Direcţia investitii şi programe publi
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-   şef  serviciu   -   Direcţia   investiţii   şi   p

publice;
- consilier - Direcţia investitii şi programe p
-consilier  achiziţii  publice  -  Serviciul  de

publice,    parteneriat    public-privat    şi    u
contractelor;

B]ăjan cosmina Maria           -consilier  achiziţii  publice  -Serviciul  de  ac



publice,    parteneriat    public-privat    şi    urmărirea
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contractelor;

întemeiate, cu aprobarea preşedintelui comisiei de evaluare.                                                                     i
Art.  4.  Se  desemnează doamna Făgărăşan  Lavinia  -  Georgeta,  preşedinte  -  memb

comisia de evaluare, ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisi
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică la:

- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi  urmărirea contractelor;
- membrii comisiei.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


