
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 21/2023 

privind numirea comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe 
anul 2023 

              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 constituie comisia pentru evaluarea ofertelor de preț  în vederea atribuirii 
contractelor de furnizare, servicii și lucrări, din anul 2023, în următoarea componență: 

1.  dr. Szilveszter Szabolcs  viceprimar    președinte cu drept de vot 
2.  Nagy Gabriella         consilier juridic   membru 
3.  Tóth Erika    economist     membru 
4.  Kovács Milán   inginer constructor   membru 
5.  Antal Emőke  administrator public   membru 
6.  Bartha János   inginer     membru de rezervă  
Art.2. – În lipsa președintelui comisiei prevăzute la art.(1)  sau  a unuia dintre membrii  

comisiei, membrul de rezervă va prelua calitatea de președinte, respectiv a membrului lipsă și va 
exercita atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire. 

Art. 3. –(1) În cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză 
aprofundată în domeniul achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind 
aspectele contractuale specifice, se împuternicește Primarul municipiului Tg Secuiesc să desemneze 
prin dispoziție, pe lângă comisia de evaluare specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, care 
desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către furnizorii de servicii 
auxiliare achiziţiei.    

 (2) Comisia prevăzută la art.1 va îndepliniri sarcinile și responsabilitățile prevăzute la art.127 
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
               Art.4. -  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comisiei  
nominalizat în prezenta hotărâre.  

 
 

Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                                  SECRETAR GENERAL,                           

                                                    Tóth Csilla-Enikő 
 

 


