
R O M Â N I A
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

H O T Ă R Â R E A   N R . 9 1 / 2 0 1 8 
cu privire la modificarea H.C.L. nr. 40/2018 privind aprobarea documentației de

atribuire a contractului de lucrări pentru investiția „Restaurarea și  conservarea clădirii
fostei Biblioteci (Conacul Pünkösti) din Comuna Ozun, Județul Covasna”, aprobarea

aplicarii procedurii simplificate, varianta online, precum si desemnarea
 Comisiei de evaluare si a expertului cooptat

Consiliul local al Comunei Ozun, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 26 septembrie 2018; 
analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun și Raportul de specialitate

al Compartimentului achiziții publice;
în conformitate cu prevederile:
-  art.  44.,  alin.  (1)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  art.  126  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-  art. 7 alin. (1) și art. 71-75 din Legea  98/2016 privind achizițiile publice,
- art. 126-131 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

ţinând cont de art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

 în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d), alin. (9), art. 125, art. 45 alin. 1) şi art.
115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată  cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă RĂ Ş T E:

 Articol  unic –  H.C.L.  nr.  40/2018 privind  aprobarea  documentației  de atribuire  a
contractului de lucrări  pentru investiția „Restaurarea și   conservarea clădirii  fostei  Biblioteci
(Conacul  Pünkösti)  din  Comuna  Ozun,  Județul  Covasna”,  aprobarea  aplicării  procedurii
simplificate, varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare si a expertului cooptat,
se modifică după cum urmează:

 Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.  5. Se desemnează pe lângă comisia de evaluare numită la art.  3. din prezenta

Hotărâre următorii experți externi cooptați:
- Emanuel Dumascu, expert achiziţii publice.
- Édler László, diriginte de șantier.
- Szőcs Andrei, expert tehnic.”

Ozun, la 26 septembrie 2018. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Horváth Zita

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

 1 ex. membrii

 1 ex. Primar

 1 ex. Biroul financiar contabil

 1 ex. Compartimentul achiziții publice
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