
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA nr.
din j2ş `` muRqtE_ 202i

pentruactualizareacomponenţeiechipeidemanagementaproiectului„Dotareaspitalelordin
judeţul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienţilor cu COVID 19", constituită

prin Dispoziţia Preşedintelui Consi]iului Judeţean Sălaj
nr. 123 din 26 iunie 2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-  referatul nr.1297 din 25.01.2021  al Direcţiei investiţii şi programe publice;
-art.  191  alin.  (2) lit.  b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr.  57/2019 privind Codul

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

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.   1.  Echipa  de  management  a  proiectului   „Dotarea  spitalelor  din  judeţul   Sălaj   cu
echipamente   necesare  pentru  tratarea  pacienţilor  cu  COVID   19",   constituită  prin  Dispoziţia
Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Sălaj   nr.   123  din  26  iunie  2020,  se  modifică  ca  umare  a
schimbării   structurii   funcţionale   a   echipei   de   management   a   proiectului,   prin   înlocuirea
responsabilului  tehnic,  domnul  Bama  Laurenţiu,  ca urmare  a încetării  raporturilor  de  muncă,  cu
domnul Alexa Călin Nicu, consilier în cadrul Direcţiei investiţii şi programe publice.

Art.II. Echipa de management a proiectului se actualizează în următoarea componenţă:

Lemeni Laura-Corne]ia
Manager de proiect  / Responsabil
de proiect
Bălăjel Alina-Adela
Asistent manager
Murăreanu Mioara-Aurica
Responsabil financiar

Cuzdriorean Adrian-Cosmin
Responsabil juridic

Făgărăşan Lavinia-Georgeta
Responsabil achiziţii

Alexa Călin -Nicu
Responsabil tehnic

-   consilier,  Direcţia  investiţii   şi  programe  Publice  -

Serviciul proiecte şi programe

-  consilier,   Direcţia  investiţii  şi  programe  publice  -
Unitatea de monitorizare şi dezvoltare S.M.I.D.

- şef serviciu, Direcţia economică - Serviciul financiar,
contabilitate  şi  control  financiar preventiv propriu  şi
de gestiune

- şef serviciu, Direcţia juridică şi administraţie locală -
Serviciul juridic,  contencios,  pregătirea  şedinţelor  şi
proceduri administrative

-     consilier     juidic,     Serviciul     achiziţii     publice,
Parteneriat   public-privat   şi   umărirea   contractelor,
Compartimentul achiziţii publice

-  consilier,  Direcţia  investiţii  şi  programe  publice  -
Compartimentul investiţii şi lucrări publice



Opriş-Crişan Cătă]ina Maria
Responsabil infomare şi
comunicare/IT(MysMIS)
Szabo Mariana Dorina
Reprezentant spital
Florean Ramona
Reprezentant spital

-  consilier,  Direcţia  investiţii  şi  programe  publice  -
Compartimentul investiţii şi lucrări publice

- Director financiar-contabil,  Spitalul Orăşenesc „Prof.
dr. Ioan Puşcaş" Şimleu Silvaniei
-   economist,   Serviciul   financiar-contabil   -   Spitalul
Judeţean de Urgenţă Zalău

Art.III.   Cu   ducerea   la  îndeplinire   a  prezentei   dispoziţii,   se   încredinţează   echipa  de
management a proiectului.

Art.IV. Cu data prezentei dispoziţii, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.
123 din 26 iunie 2020 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. V. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-      Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-      Direcţia economică;
I      Direcţia investiţii şi programe publice;
-     Serviciul achiziţii publice, parteneriat public privat şi urmărirea contractelor;
-     Membrii comisiei.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu-Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


