
                                        ROMÂNIA 

                               JUDETUL COVASNA 

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA 

 

 
                    HOTĂRÂREA NR. 105/2021 

cu privire la modificarea HCL nr.73/2020 privind numirea comisiei de 

evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate 

redusă 

 

 

 Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 

26 august 2021, ședință legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în functie (12). 

 Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului 

de specialitate, avizul comisiei juridice, precum și avizul de legalitate dat de 

secretarul general al orașului, 

 În conformitate cu prevederile art. 126 și art. 127 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, aprobate prin art. 1 al H.G. 395/2016, 

 În baza art.129 alin.(1), art.196 alin (1) lit ”a”, art.197, art.243 alin (1) 

lit.”a” alin 1din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotriva” a - consilieri și “abtineri” a - 

consilieri. 

Hotărăste: 

 

 

           Art. Unic - Art. 1 la HCL nr.73/2020 privind numirea comisiei de 

evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate 

redusă se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.1 – Consiliul local al orașului Covasna, ca autoritate contractantă, 

desemnează comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție 

publică de complexitate redusă, în următoarea componență: 

- Președinte, Antal Levente –director executiv adjunct, Direcția 

Economică 

- Membru, Para Sándor – Administrator Public 



- Membru, Dimény Hunor Attila - Inspector, Compartiment 

Managementul        Proiectelor  – îndeplinește atribuțiile președintelui 

comisiei în cazul în care acesta lipsește motivat 

- Membru, Szabó Zoltán - inspector de specialitate, Cabinetul Primarului 

- Membru, Ambrus Attila – Arhitect șef 

- Membru de rezervă, Csorba Zoltán – Inspector, Compartimentul 

Transport local si Gospodărire Comunală 

- Membru de rezervă, Lázár Carmen – Inspector, Compartimentul 

Administrativ  
 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,              CONTRASEMNEAZĂ 

        LUNGU LILIANA               SECRETAR GENERAL 

                                                                                             AL ORAȘULUI COVASNA, 

            VASILICA ENEA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


