
ROMÂNIA
JUDEŢUL S Ă L A J
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

dinD5sgoflAŢ#,?-r.
84

2021
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului

având ca obiect „Servicii de e]aborare documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
(DALI), inc]usiv studii de teren, expertiză tehnică, documentaţii tehnice pentru obţinerea

iNîze+orhcord""orh"\o_rp_?ţF+or_ peH1" „Reabilitare şi modernizare drun; j udeţean i)J 108R:
DNIF -Treznea -Agrij, km 0+000 -12+137"

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:

•     referatul  nr.  3888  din  08.03.2021  al  Serviciului  achiziţii  publice,  parteneriat  public-

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

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

-     art.  5  alin.  (4) din Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese în procedua de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

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

Întemeiulart.196alin.(1)lit.b)dinOrdonanţadeurgenţăaGuvemuluinr.57/2019privind
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având
ca obiect „Servicii de elaborare documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), inclusiv
studii        de        teren,        expertiză       tehnică,        documentaţii        tehnice        pentru        obţinerea
anvI:?1rorla_c_o_rdmilorl,&u+prI.z&ţi_i|or_ _p_ent=  „_pe_pbi_,itare  şi  modernizare  drum  riă;i;-an  ăf i-ăâ-i:
DNIF~Treznea-Agrij,km0+000~12+137",^mmrr.ihoeu:eacorripo"errţaăa:.

PREŞEDINTE:    Blăjan cosmina
Maria

MEMBRII:
Tioran lonela lrina

Dejeu Bogdan
Şimişnean Adriana-Cristina

Olaru Ana Dana

-consilier    achiziţii    publice    -Serviciul    achiziţii

publice,     parteneriat     public-privat     şi     umărirea
contractelor (cu drept de vot);

• consilier achiziţii publice - Serviciul achiziţii

publice, parteneriat public-privat şi umărirea
contractelor
- consilier - Direcţia investiţii şi programe publice;
-consilier juridic -Direcţia juridică şi  administraţie

locală;
- consilier - Direcţia economică.



MEMBRII DE REZERVĂ:
Gal Mariana Ramona

Alexa Călin

Breban Georgica

Pintea Angela Ludovica

•    consilier   achiziţii    publice    -    Serviciul    achiziţii

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

- consilier -Direcţia investiţii şi programe publice;

- consilier - Direcţia economică.

Art.2.  Şedinţa de  deschidere a ofertelor va avea loc la sediul  Consiliului Judeţean Sălaj, în
data de 16.03.2021, ]a ora 12°° .

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

Art.4.  Se  desemnează  doamna  Tioran  lonela  lrina,  preşedinte  -  membru  în  comisia  de
evaluare, ca persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.

Art.5.  Se  deseimează doamna Blăjan Cosmina Maria,  preşedinte  -  membru în comisia de
evaluare, ca persoană responsabilă cu completarea/actualizarea fomularului de integritate aferent
proceduii de atribuire.

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

-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Serviciul achiziţii publice, parteneriat public 1 privat şi  umărirea contractelor;
-membrii comisiei.

PREŞEDINTE,
Dinu lancu-Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

CosminiRadu V]aicu


