ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 95/2019
privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrări “Construire si
dotare Gradinita cu program prelungit in Comuna Ozun, sat Ozun, judetul
Covasna” și desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor
Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 09 decembrie 2019;
analizând referatul de aprobare a Primarului Comunei Ozun
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - impozite şi taxe;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Ozun;
în conformitate cu prevederile:
- art. 44., alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 alin. (1) și art. 71-75 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
- art. 126-131 din HG 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,
în temeiul art. 129 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “d”, respectiv art. 139 alin.
(3) lit.”a” şi art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de lucrări “Construire si

dotare grădinița cu program prelungit in Comuna Ozun, sat Ozun, judetul
Covasna, prezentă în anexa la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din acesta.
Art. 2 Se aprobă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
achiziție publică de lucrări, după cum urmează :
Președinte : Kakas Emilia, consilier
Membri : Bordas Dalma, referent
Danko Eva , consilier
Membru de rezervă : Kanyadi Lenke, referent
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei
Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.
Ozun, la 09 decembrie 2019.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,
Kovács Zsombor –József

Difuzare:
- 1 ex. Primar
- 1 ex. A.F.I.R.
- 1 ex. Biroul financiar contabil
- 1 ex. Inst. Prefectului

Contrasemnează:
pentru secretara comunei,
Solymosi Melinda

