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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 44/2020 

 
pentru modificarea HCL. nr. 42/2019 privind aprobarea documentației de atribuire a 

contractului de lucrări pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 

6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii 
simplificate, varianta online, precum și desemnarea Comisiei de evaluare și a experților 

cooptați 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4973/02.06.2020 a Biroului financiar contabil, 
achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4974/02.06.2020 a primarului comunei Ozun dl. 
Lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun;  

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 42/2019 privind 
aprobarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru investiția „Modernizare drum 

comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, 
aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online, precum și desemnarea Comisiei de 
evaluare și a experților cooptați; 

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. nr. 2497/22.03.2018. – 
3248/03.04.2018, încheiat între MDRAPFE și UAT Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și art. 71-75 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 126-131 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, aprobate cu HG. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. – Anexa nr. 1 aprobată prin HCL. nr. 42/2019 privind aprobarea documentației de 

atribuire a contractului de lucrări pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 

- 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii 
simplificate, varianta online, precum și desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați, se 
înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
Ozun, la 03 iunie 2020. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ
            LOKODI ANA                                SECRETAR GENERAL
                                              BARTALIS FRUZSINA 


