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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA                                            
NR.262/25.01.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Cu privire la modificarea și compleatrea Hotărârii Consiliului Local nr.29/2019 privind aprobarea 
documentaţiei de atribuire și a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului 

de executie lucrari de constructii pentru investiția Modernizare străzi si reabilitarea drumului 
comunal DC10 în comuna Zabala, judeţul Covasna, aprobarea aplicării procedurii de atribuire – 

procedură simplificată, varianta online pentru atribuirea contractului  de achizitie publică de 
executie lucrari de constructii pentru investiția Modernizare străzi si reabilitarea drumului comunal 
DC10 în comuna Zabala, judeţul Covasna, precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi a experţilor cooptaţi 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţă ordinară din data de 
______ ianuarie 2021, 

Având în vedere Referatul de aprobare, întocmit şi ini ţiat de D- nul primar, Raportul 
Compartimentului de specialitate și raportul de avizare a comisiei de specialitate; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art. 21 alin (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
 - art. 126-131 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, 
 - Contractului de finanțare nr. C0720RM00011771500375 din 28.09.2017. încheiat între 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și UAT Comuna Zăbala, 
 - Hotărârea de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „c”, şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 
H O T ĂRĂ Ş T E  

 
 Art.1  Se modifică  articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr.29/2019 și va avea următorul 
cuprins: 

“ Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
de execuție lucrări de construcții pentru investiția Modernizare străzi și reabilitarea drumului comunal 
DC10 în comuna Zabala, judeţul Covasna, după cum urmează: 
Preşedinte:   OLÁH ISTVÁN, consilier  
Membri:                 VLAD SORIN MARIAN, tehnician silvic 
                                   FEJÉR SÁNDOR, referent 
 
 Art.2 . Toate celelalte prevederi ale HCL nr.29/2019 privind aprobarea documentaţiei de 
atribuire și a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari de 
constructii pentru investiția Modernizare străzi si reabilitarea drumului comunal DC10 în comuna 
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Zabala, judeţul Covasna, aprobarea aplicării procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta 
online pentru atribuirea contractului  de achizitie publică de executie lucrari de constructii pentru 
investiția Modernizare străzi si reabilitarea drumului comunal DC10 în comuna Zabala, judeţul 
Covasna, precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a experţilor cooptaţi, 
rămân valabile și neschimbate. 
 Art.3 . Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 
Zăbala . 
 

 
 Zăbala, la                          2021 

 

 

 

              INIŢIATOR,                                                                           AVIZAT, 
               PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENERAL,  
            Fejér Levente                               Barabás Réka 
 


