ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂRE NR. 35/2018
privind aprobarea achiziționării directe a obiectului proiectului ”Achiziționare sistem
electronic de cântărire mobil pentru Comuna Ozun”, precum şi desemnarea
membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a expertului cooptat
Consiliul local al Comunei Ozun, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 19 aprilie 2018;
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei la proiectul de hotărâre;
având în vedere:
- 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. 2 alin. (3) lit.”f” și art. 43-46 din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016,
în temeiul art. 36 alin. (9), 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
Art. 1. - Se aprobă aplicarea procedurii de atribuire – achiziționare directă, pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare „Achiziționare sistem electronic de
cântărire mobil pentru Comuna Ozun”.
Art. 2. - Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului
Achiziționare sistem electronic de cântărire mobil pentru Comuna Ozun, după cum urmează:
Preşedinte: KAKAS Emilia, consilier principal,
Membru: MURKULY Adél, referent superior,
Secretar: BORDÁS Dalma, referent superior.
Art. 3. - Comisia de evaluare desemnată la art. 2 din prezenta Hotărâre își va desfășura
activitatea ún conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016.
Art. 4. Se desemnează pe lângă comisia de evaluare numită la art. 3. din prezenta
Hotărâre expertul extern cooptat: GÁL Emő Csilla, expert achiziţii publice.
Art. 6. (1) Atribuţiile expertului nominalizat la art. 5 din prezenta Hotărâre sunt
următoarele:
a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care
le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau
anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(2) Expertul cooptat nu are drept de vot, însă are obligaţia de a elabora un raport
de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cărora, pe baza
expertizei pe care deţine, îşi exprimă punctul de vedere.
(3) Raportul de specialitate este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare
adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiza a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor
câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a
dosarului achiziţiei publice.
Art. 7. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar al
comunei Ozun, judeţul Covasna și persoanele desemnate prin art.2 și 4 din prezenta.
Ozun, la 19 aprilie 2018.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:







1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. primar
1 ex. membrii comisiei
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. proiect

