
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 
 

HOTARAREA NR.71/2019 

privind aprobarea expertizei tehnice efectuate 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 extraordinară din data de 28 august 2019,  

Având în vedere raportul de aprobare întocmit 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 art. 129 alin. (2) lit. “b” coroborat cu  alin. (4), lit. “d”,  respectiv art. 139 şi 

art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1 – Se aprobă Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară efectuat de Expertul 

tehnic Judiciar Gaspar Alexandru în vederea stabilirea întinderii prejudiciului estimat prin 

măsura nr. 8, dispus de Camera de conturi Covasna prin Decizia nr. 36/2011, înregistrat la 

Primăria comunei Ozun cu nr. 8804/20.08.2019.  

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul 

financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe. 

 

Ozun, la 28 august 2019. 
 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Szabó Anna Mária 

 

 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 

                                                                           

 

 
 
 

 
Difuzare: 

 1 ex. Curtea de cont Covasna 
 1 ex. Biroul financiar-contabil 
 1 ex. Primar 
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 
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