
ROMÂNIA
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA nr. Lfl
dinJLNO'iEMSR}E__2020

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii acordului-cadru aferent-
i;t;;;;i:--i;odusedepanificaţie,respectivcornşiblscuiţi,pestryprocedura.de.ţicHĂziSepŢpti+F

aN*ryd ca ok;\ec+. Fu-rniz;rea: şi dist-ribu|ia produselor din cadrul Progran?ului pen.tru şcoli al
României, pentru preşcolarii di,n grădiniţele cu program_n_f rTal d?. 4 f re d.e St.at

autorizate/ac;;ditate ;i pdrticulare acreditate şi pentru elevii din învăîpmâptu! primar şi
gimnaz}al de stat şi particular din judeţul Sălaj, pentru anii şcolari

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:

-      referatul  nr.16762  din   11.11.2020  al  Serviciului  achiziţii  publice,  parteneriat  public-

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

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

Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
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 şi modificările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.  (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.  1.  Se  constituie  comisia  de  evaluare  a  ofertelor  în  vederea  atribuirii  acordului-cadru
a.Îerer[+ Lotului 1..  Produse  de  panif iicaiie, respectiv corn  şi biscuiţi, per{+ru proced"ra. de a;cHiziţie
puk]riic-a, aN*nd ca, ob;\ec+.. Furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Progr(imului pentru şcoli
al   României,   pentru   preşcolarii   din   grădiniiele   cu   program   normal   {le   4   ore   de   stat
autorizate/acreditate   şi   particulare   acreditate   şi   pentru   elevii   din   învă|ământul   primar   şi
gimnazial de stat şl particular din judeţul Sălaj, pentru anli şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-
202j, în următoarea componenţă:

PREŞEDINTE:     Făgărăşan Lavinia Georgeta       -Consilier  juridic-Serviciul   achiziţii   publice,
parteneriat         public-privat         şi         urmărirea
contractelor (cu drept de vot);

MEMBRII:
Dîrjan Alina Monica

Firicel Petre
Cadar Oana Alexandra

-   consilier  achiziţii   publice   -   Serviciul  achiziţii

publice,   parteneriat   public-privat   şi   urmărirea
contractelor;
- consilier - Direcţia  economică;
- consilier -Direcţia  economică;



Şimişnean Adriana Cristina

MEMBRII DE REZERVĂ:
Prian Claudia Daniela

Gal Mariana-Ramona

Tuda Gavril

Brânduşan Daniela-Letiţia
Olaru Ana Dana

EXPERŢI CO0PTAŢI :
Morar Camelia

Dejeu Anca

Szigyarto Monica

llieş Doina

Cheseli Mihai
Puşcaş Lauian Mihai

-     consilier     juridic     -     Direcţia     juridică     şi

administraţie locala;

-  consilier  achiziţii

publice,   parteneriat
contractelor;
-  consilier  achiziţii

publice,   parteneriat
contractelor;
-  consilier  achiziţii

publice,   parteneriat
contractelor;
- consilier - Direcţia
- consilier - Direcţia

publice  -   Serviciul  achiziţii
public-privat   şi   urmărirea

publice  -  Serviciul  achiziţii
public-privat   şi   urmărirea

publice  -   Serviciul  achiziţii
public-privat   şi   urmărirea

economică;
economică;

reprezentantul   Direcţiei    Sanitar   Veterinară   şi
pentru Siguranţa Alimentelor;
reprezentantul   lnstituţiei   Prefectului   Judeţului
Sălaj;
reprezentantul   lnspectoratului   Şcolar  Judeţean
Sălaj;
reprezentantul     Autorităţii     Naţionale     pentru
Protecţia Consumatorilor;
reprezentantul Direcţiei Sănătate Publică Sălaj ;
reprezentantul  Direcţiei   Generale  de  Asistenţă
Socială şi  Protecţia Copilului Sălaj.

Art. 1.2. Atribuţiile şi responsabilităţi]e experţilor cooptaţi:
Experţii  cooptaţi  vor  efectua  verificarea  şi  evaluarea  propunerilor  tehnice,  financiare  si

analiza  autorizaţiilor /  atestatelor /  declaraţiilor  de  conformitate  si  a  altor  documente  depuse  din
punct de vedere al exigenţelor instituţiilor pe care le reprezintă fiecare expert propus, pe parcursul
derulării procedurii de achiziţie publică.

Art.  2. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Sălaj, în
data de 17.11.2020, Ia ora 11°°.

Art.  3.  Membrii  de rezervă pot înlocui membrii  comisiei  de  evaluare,  în cazui / situaţii
întemeiate, cu aprobarea preşedintelui comisiei de evaluare.

Art. 4.  Se desemnează doamna Dîrjan Alina Monica - membru în comisia de evaluare, ca
persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.

Art. 5.  Se desemnează doamna Dîrjan Alina Monica - membru în comisia de evaluare, ca
persoana responsabilă cu completarea / actualizarea fomularului de integritate aferent procedurii de
atribuire.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează membrii comisiei.
Art. 7. Prezenta dispoziţie se comunică la:

-Direcţia juidică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public-privat şi  urmărirea contractelor;
- persoanele fizice specificate la art.  1.

PREŞEDINTE

Dinu lancu- Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


