
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 

tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.      36     /2021 
Privind modificarea și completarea 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 27.05.2021; 

Având în vedere : Proiectul de  hotărâre nr. 37 din 10.05.2021  Referatul de aprobare nr. 42/ 

37/10.05.2021 iniţiat de primarul comunei Beriu, prin care se propune  completarea Programului anual al   

achizițiilor publice al UAT Beriu   pentru anul 2021; Văzând HCL nr. 23/2021 privind actualizarea 

Programului annual al achizițiilor publoce pentru anul 2021,  se impune modificarea și completarea 

acestui program prin includerea serviciilor de consultanță juridică necesare în procesul nr. 1998/272/2020 

– Judecătoria Orăștie , având ca obiect contestația la executare- Dosar executare 173/2020, intimat  

BRAI CATA SRL (operator salubritate)  ; Raportul de specialitate nr. 43/ 37 din 21.05.2021 al 

secretarului general al comunei Beriu; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local 

al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 26.05.2021; 

 În  conformitate cu  art. 14 alin.(2)  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;  În considerarea Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice,  

ale  Ordinului ANAP nr 281/2016,cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea formularelor 

standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (14),  art. 139,  alin. (3) lit.a) si  art.196, alin.(1), 

lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE : 
 Art.1.  Se aprobă  modificarea și completarea programului anual al achizițiilor publice, respectiv 

anexa privind achizițiile directe de servicii cu poziția nr. 30  , potrivit anexei ca face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Beriu să semneze   contractul  de achiziții  publice  
menționat  la art.1. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Beriu . 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; Primarului 
comunei Beriu ;  Compartimentului buget contabilitate; persoanelor cu atribuții în domeniul achizițiilor 

publice din aparatul primarului.  

Beriu, 27.05.2021 

Președinte de ședință,         Contrasemnează, 

Daniel Aurel PIPA        Secretar general, 

          Jr.Ionela FIRIDON 

Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 13   Vot deschis.   

pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20258427


Anexa  la  HCL nr.  36/2021 

ACHIZIȚII  DIRECTE - SERVICII

0 1 2 3 5 6 7

30
Servicii de consulță și de 

reprezentare juridică
79110000-8 1.500,00 buget local mai iunie

Președinte de ședință Contrasemnează

Daniel-Aurel PIPA SECRETAR GENERAL

jr.Ionela FIRIDON 

Data estimata 

pentru finalizarea 
Nr. crt. Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

Valoarea estimata 

lei fara TVA

Sursa de 

finanţare 

Data estimata 

pentru iniţiere


