
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 27/2015 

privind  desemnarea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achizi ţiile publice pe anul 
2015 

 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc, cu 
privire la desemnarea comisiilor de evaluare a ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2015, 
 Având în vedere prevederile art. 71 alin.(1)  din HG nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie  publică din OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea  contractelor de achiziţie publică, a contractelor  de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare,  
 În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin.1 şi art.115 alin. 1 lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art. 1. - Desemnează   comisia  de evaluare a ofertelor de preţ privind dotările independente din cadrul 
investiţiilor, reparaţiilor şi întreţinerii de drumuri, a studiilor de fezabilitate precum şi a lucrărilor de investiţii 
noi pentru anul 2015, în următoarea componenţă: 

1.  Derzsi Gyula   viceprimar    presedinte 
2.  Tóth Csilla   cons. juridic    membru 
3.  Bartha János   ing.     membru 
4.  Bokor Erzsébet  contabil     membru 
5.  Antal Emőke   sing.     membru 
6.  Vizi Attila   specialist    membru de rezerva  

 Art.2. - Desemnează comisia de evaluare a ofertelor de preţ privind achiziţionarea diferitelor materiale 
de construcţii pe anul 2015,  în următoarea componenţă:  

1. Derzsi Gyula  viceprimar    preşedinte 
2. Vizi Attila  specialist    membru 
3. Bokor Erzsebet contabil     membru 
4. Antal Emőke  sing. constr.    membru  
5..Bartha János  ing.                  membru 
6. Tóth Csilla  cons. juridic    membru de rezerva 

 Art.3. - Desemnează  comisia  de evaluare a ofertelor de preţ pentru prestări de servicii si furnizari  pe 
anul 2015, în următoarea componenţă: 

1. Derzsi Gyula    viceprimar          presedinte 
2. Vizi Attila   specialist    membru 
3. Bokor Erzsébet  contabil     membru 
4. Bartha János   ing.     membru 
6. Antal Emőke   sing.     membru  
6. Tóth Csilla    cons. juridic    membru de rezerva  

 Art.4.   Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedinţii comisiilor. 
 
                 Târgu Secuiesc, la  26 martie 2015 
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