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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

pentru: modificarea Dispoziţiei nr. 748 din 11 noiembrie 2020 privind organizarea şi 
aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având 
ca obiect: Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului 
"Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": 
Lot 1 - mobilier, instrumentar şi echipamente mici, Lot 2 - echipamente 
medicale, Lot 3 - echipamente sterilizare, Lot 4 - dotări nemedicale 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
A vând În vedere: 
- referatul nr .. ~/f't.t!j din data de .. !.f: ... noiembrie 2021 întocmit de Directia , 

Investitii Proiecte si Achizitii Publice; 
~ Avizul Direcţiei Ju;idice nr. J.?0ff ... din data de ... 1. :l .... noiembrie 2021 
- prevederile art. 68 alin. (1) lit. a), art. 71, art.72, art. 73, art. 154 si art.155 din 

Legea nr. 98/2016 coroborate cu cele ale art.2 alin.(3) lit.c), alin.( 4), art. 21 alin. (1) şi 
(3), art.58 şi art.126 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr.395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- contractul de servicii nr. 93 din 01.07.2020 încheiat cu S.C ESSOR 
INNOVAŢION S.R.L; 

- Decizia CNSC nr. 1355/C8/1375 din data de 24.06.2021; 
- actul aditional nr. 2 din 26.10.2021 la contractul de finantare nr. 4834 din , , 

31.10.2019; 
- prevederile art.1 O alin.(1) lit.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.134 din 26.08.2021; 

- prevederile art.191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

DISPUNE: 

Art.I. În tot cuprinsul Dispoziţiei nr. 748 din 11 noiembrie 2020 privind 
organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse 
având ca obiect: Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului 
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