
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 24/2021 
privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2021 

 
              Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu  Secuiesc, 
cu privire la numirea comisiilor de evaluare a ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2021, 
 Având în vedere prevederile art. 126 alin. (1) și alin.(4) din Norma Metodologică de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr 98/2016 
privind achizitiile publice, aprobată prin H.G. nr. 395/2016, 
 În temeiul art. 129 alin (1), art.129 alin.(14),  art.139 alin.(1) și art.196 alin. (1) lit.a  din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art. 1 – Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preţ privind dotările independente din 
cadrul investiţiilor, reparaţiilor şi întreţinerii de drumuri, a diferitelor studii, a documentatiilor tehnice precum 
şi a lucrărilor de investiţii noi pentru anul 2021, în următoarea componenţă: 

1.  dr. Szilveszter Szabolcs  viceprimar   președinte 
2.  Kolumbán Boglárka   consilier juridic   membru 
3.  Tóth Erika    economist    membru 
4.  Paizs-Pálkó Gábor   contabil    membru 
5.  Antal Emőke   subinginer   membru 
6.  Bartha János   inginer    membru de rezervă  
Art.2. – Se aprobă numirea  comisiei de evaluare a ofertelor de preţ privind achiziţionarea diferitelor 

materiale de construcţii pe anul 2021,  în următoarea componenţă:  
1. dr. Szilveszter Szabolcs  viceprimar        președinte 
2. Kolumbán Boglárka  consilier juridic   membru 
3. Paizs-Pálkó Gábor  contabil    membru 
4. Tóth Erika    economist    membru 
5. Antal Emőke   subinginer   membru  
6. Bartha János    specialist   membru de rezervă  

 Art.3- Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor de preţ pentru prestări de servicii și 
furnizări pe anul 2021 în următoarea componenţă: 

1. dr. Szilveszter Szabolcs viceprimar        presedinte 
2. Kolumbán Boglárka c onsilier juridic   membru 
3. Paizs-Pálkó Gábor  contabil    membru 
4. Tóth Erika    economist    membru 
5. Bartha János    inginer    membru  
6. Antal Emőke   specialist   membru de rezervă 
Art.4. -  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedinţii comisiilor 

nominalizate în presenta hotărâre. 
                                                                  Târgu Secuiesc, la  25 februarie 2021   
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