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HOTĂRÂREA NR. 51/2021  
 

privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări pentru 
investiția „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”, 
precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online și desemnarea Comisiei de 

evaluare și a expertului cooptat 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5421/12.05.2021 a Biroului financiar contabil, 
achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5422/12.05.2021 al viceprimarului comunei Ozun, 
d-na Szabó Anna-Mária; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei 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. (2) și art. 113 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 126-131 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 H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și alin. (14) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări pentru 
investiția „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 ART. 2. – Se aprobă aplicarea procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta 
online, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de execuție lucrări pentru investiția  
„Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”. 
 ART. 3. – Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
execuție lucrări pentru investiția „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna 

Ozun, județul Covasna”: 
 a. Preşedinte: - Kakas Emília, consilier; 
 b. Membrii:   - Solymosi Melinda, consilier; 

                                 - Bordás Dalma, referent. 
           c. Membru de rezervă: Dankó Éva, consilier. 

ART. 4. – Atribuţiile comisiei de evaluare desemnate la art. 3, sunt următoarele : 
 a. deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;  



Modul de difuzare: 
- 1 ex. persoanelor prevăzute la art. 3 
- 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. 
 

 b. verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi;  
 c. verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de 
sarcini;  
 d. evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire; 
 e. verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 
conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care 
pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă 
este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 f. elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 
ofertelor;  
 g. stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza 
încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  
 h. stabilirea ofertelor admisibile;  
 i. aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fişa 
de date a achiziţiei;  
 j. stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;  
 k. elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 
atribuire. 
 ART. 5. – Se desemnează pe lângă comisia de evaluare numită la art. 3, următorul expert 
extern cooptat: Andi Ostroveanu. 
 ART. 6. – (1) Atribuțiile d-lui Andi Ostroveanu sunt următoarele: 
 a. analizarea situaţiei financiare a ofertanţilor ori analizarea financiară a efectelor pe care le 
pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant; 

b. analizarea efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale 
ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant; 

c. analizarea propunerilor tehnice. 
 (2) Expertul cooptat nu are drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în îndeplinirea 
atribuţiilor ce îl revine potrivit legii şi a mandatului primit în baza deciziei de desemnare, precum şi 
a competenţelor personale, acesta procedează la întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra 
cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţine. 
 (3) Expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru acurateţea şi 
realitatea informaţiilor consemnate în cadrul raportului de specialitate.  

(4) Raportul de specialitate este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea 
deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor şi de stabilire a 
ofertei/ofertelor câştigătoare. 
 ART. 7. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 17 mai 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
        MOLNÁR ANDRÁS      SECRETAR GENERAL 
                                 BARTALIS FRUZSINA 
 
 


