
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 
HOTĂRÂREA   nr.   23  /2021 

Privind actualizarea   programului anual al   achizițiilor publice al UAT Beriu   pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de  

22.04.2021; 
 Având în vedere Proiectul de hotărâre  nr. 24 din 07.04.2021 și   Referatul de aprobare nr. 

42/24/07.04.202 intocmit de primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea  actualizării programului 
anual al achizițiilor publice pentru anul 2021; Raportul  nr. 43/23/16.04.2021 întocmit de  compartimentul 

juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Beriu ; În baza avizul comisiei de 

specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 22.04.2021 

Văzând prevederile HCL 55/2020 privind aprobarea,  în formă inițială, a  programului  achizițiilor 
publice pentru anul 2021;  

Cu  respectarea  prevederilor art. 7 ,alin. (13)  din Legea  nr.52/2003, legea privind transparența 
decizională în adminsitrația publică;   

In  temeiul prevederilor  art 12 alin. (4) și (5)  și art.13  din HGR nr  395/2016 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ 
acord-cadru   din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice;  ale  Ordinului ANAP nr 281/2016,cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
În considerarea Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice  și cu respectarea prevederilor 

bugetare pe anul 2021  ;  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1 ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1 .Se aprobă  actualizarea  programului anual al  achizițiilor publice al UAT Beriu  pentru anul 
2021, conform anexei  ce fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Beriu prin aparatul 

de specialitate. 
Art.3. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  Legea 

nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare. 
Art.4. Prezenta hotarare  se aduce la cunostiinta publica prin afisare si se comunica Institutiei 

Prefectului- jud Hunedoara ; primarului comunei Beriu ; compartiment buget contabilitate,  persoanelor 

responsabile cu achizițiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu şi se 
aduce la cunoştinţa publică prin afişare și publicare pe site-ul  instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro 

 
 
 
Beriu, 22.04.2021 
           Contrasemnează   
Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  
Daniel-Aurel PIPA        jr. Ionela  FIRIDON  
 
Hotărâre  adoptată cu majoritate simplă 
Total consilieri locali: 13  prezenți 13   Vot deschis.   
pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 






















