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DISPoZITIANr.33
I,     2022

pentru completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 23 din 25.01.2022
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avand ca

obiect: Executie lucrari „Reabilitare Si modernizare drum judetean DJ 109 E: RUS-BUZAS-
LOZNA DNIH (POD CI0CMANI), KM 28+320-62+782"

Avind in vedere:
referatul  nr.   1669  din  31.01.2022  al  Serviciului  achizitii  publice,  parteneriat  public-
privat Si urmarirea contractelor;
prevederile  art.   68   alin.(1)  lit.   i)  din  Legea  98/2016  privind  achizitiile  publice,   cu
modificarile Si completatile uletrioare;
art.   126,  art.   127  Si  art.   128  din  Hotatarea  Guvemului  nr.  395/2016  pentru  aprobarea
Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizitie
publicalacordului-cadru din  Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificatile Si
completatile ulterioare ;
prevederile art.  5  alin.  (4) din Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de
prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie
publica;
art.  191  alin.  (1)  lit.  I)  din Ordonanta de urgenta a Guvemului   57/2019 privind Codul
administrativ, cu completirile ulterioare.

in temeiul art.196 alin. (i) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.I.  Se completeaza art.  1  din Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 23
din 25.01.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului
avand ca obiect Executie lucrari „Reabilitare Si modernizare drum judetean DJ 109 E: RUS-
BUZAS-LOZNA DNIH (POD CI0CMANI), KM 28+320-62+782" cu un expert cooptat, astfel:

„ EXPERTI C00PTATI :
-      Botan Dumitru  - reprezentant  S.C.  ELVETIC  S.R.L.  conform contract de  servicii nr.

22418   din   23.11.2021.
-     Jarda  Lucian  -  reprezentant  S.C  ELVETIC  S.R.L.,  conform  contract  de  servicii  nr.

22418  din 23 .11.2021.

Atributiile si responsabilitati]e expertilor cooptati:
-     Dl.  Botan  Dumitru  Si  dl. Jarda Lucian vor efectua evaluarea tehnica Si  financiara a

ofertelor  prezentate   de   ofertantii  participanti   la  procedura  comparativ  cu  cerintele
solicitate prim Documentatia de Atribuire.

Art. 11. Celelalte prevederi ale Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Salaj nr. 23 din
25 .01.2022, r5man neschimbate.



Art. Ill. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii,  se incredinteaza membrii comisiei
de evaluare a ofertelor mentionati in Dispozitia nr. 23 din data de 25.01.2022.

Art. IV. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Directia juridica Si administratie locala;
- Directia economica;
- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat §i  urmarirea contractelor;
- persoanele fizice specificate la art.  1 .

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu
Contrasemneaza:

SHCRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu


