
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 
 

HOTARAREA NR.49/2019 

privind aprobarea comenzii unei expertize pentru stabilirea întinderii prejudiciului 

estimat prin măsura nr. 8, dispus de Camera de conturi  

Covasna prin Decizia nr. 36/2011 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2019,  

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ozun, raportul 

comisiei de specialitate, avizul favorabil al secretarului comunei, 

Ţinând cont de prevederile art. 19 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

coroborat cu prevederile art. 16 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 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;  

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din 

Legea nr. 215/2001, al administraţiei publice locale, republicat, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1 – (1) Se aprobă comanda unei expertize pentru stabilirea întinderii prejudiciului 

estimat prin măsura nr. 8, dispus de Camera de conturi Covasna prin Decizia nr. 36/2011, în 

valoare de maxim 5000 ron, ce se va asigura din bugetul local. 

 Art. 1 –(2) Obiectivele expertizei aprobate prin alin. (1) sunt formulate în anexa la 

prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.  

Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul comunei Ozun să semneze în numele UAT Ozun 

contractul ce se va încheia cu expertul autorizat.  

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul financiar 

contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe. 

 

Ozun, la 19 iunie 2019. 
 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Molnár András 

 

 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 

 

 
 
 
Difuzare: 

 1 ex. expert 
 1 ex. Biroul financiar-contabil 

 1 ex. Primar 
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 
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