
        ROMANIA 

JUDEŢUL COVASNA 

 COMUNA CERNAT 

 CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.43/2015 

de constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică de lucrări,  „Modernizarea străzi comunale”  în comuna Cernat, județul  Covasna.   

 

 Consiliul Local al comunei Cernat. judeţul Covasna,  

Întrunit în şedinţa ordinară de consiliu în data de 31.08.2016, 

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1940//30.08.2016, expunerea de 

motive înregistrat sub nr. 1941/30.08.2016 pentru sustinerea proiectului de hotărâre de 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică de lucrări, „Modernizarea străzi comunale”  în comuna Cernat, județul  Covasna.  

 În conformitate cu prevederile art. 1 și 5  din Legea nr. 98 din 2016, Legea privind achiziții 

publice,  ale art. 126 din  H.G .nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/adordului cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţii publice, ale art.36 alin.(2) lit.”b”alin.(4) lit.”e”, art. 126 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 Văzănd raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului și a 

Comisiei pentru programe de activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, protecţia mediului, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1)  ale art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală republicată, 
 

H O T Ă R E Ş T E : 

Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor depuse, pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de lucrări, , „Modernizare străzi comunale”   în comuna 

Cernat, județul Covasna, după cum urmează:  

  Preşedinte: :  - Fako Alpar-Attila, referent, în ap. de specialitate al primarului 

      Membrii:  - Kerekes Zoltan, referent în ap. de specialitate al primarului 

           - Boloni Borbala, consilier în ap. de specialitate al primarului.  

                 - Magori Istvan , consilier local 

                - Kerekes Janos, consilier local 

 Art.2. Atribuţiile Comisiei de evaluare constituite în baza art. 1 din prezenta Hotărâre sunt 

prevăzute în art. l27  din  H.G.nr. 395/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/adordului cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţii publice,  

 Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredinţează domnul 

ing.Boloni David primarul comunei Cernat judeţul Covasna. 

Cernat la 31.08.2016. 

Preşedintele de şedinţă              Contrasemnează 

Gyergyay Aladar Ștefan                       Secretar al comunei 

                    Bartok  Csaba 
Difuzare: 

1 ex.la dosar cu sedinţele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la proiectul de lucrări 

1ex.la Comisia de evaluare a ofertelor 

1 ex.la Instituţia Prefectului jud.Covasna 

1 ex.la afişare  


