
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.      23     /2022 
Privind modificarea și completarea Programului anual al   achizițiilor publice al UAT Beriu    

 

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

de 17.03.2022; 

Având în vedere : Proiectul de  hotărâre nr. 24 din 10.03.2022  iniţiat de primarul comunei Beriu 

și  Referatul de aprobare nr. 24/ 10.03.2022  , prin care se propune  completarea Programului anual al   

achizițiilor publice al UAT Beriu   pentru anul 2022; Raportul nr. 23 din 10.03.2022  întocmit de 

compartimentul Juridic, Resurse umane și Relații cu publicul  din cadrul aparatului de specialitate ; În 

baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1, înregistrat în ședința 

comisiei din 16.03.2022; Văzând HCL nr. 12/2022 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2022,  se impune modificarea și completarea acestui program prin includerea unor  

achiziții de  servicii și produse; 

 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 lucrări cu poziția nr.crt. 13, achizițiile directe de   servicii  cu pozițiile  

nr,crt. 38- 47 și  achizițiile de produse cu pozițiile  nr. crt. 18-19 , potrivit anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Beriu să semneze  contractele   de achiziții  publice . 

 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, 17.03.2022 

Președinte de ședință,         Contrasemnează, 

Cimporesc  Mircea Petru        Secretar general, 

          Jr. FIRIDON Ionela  

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


Anexă la   HCL 23/2022

ACHIZIȚII LUCRĂRI  

Nr. 

Ctr.

Obiectul  achizitiei directe Cod CPV Valoarea 

estimata lei fara 

TVA

Modalitatea de 

atribuire

Data estimata pentru 

inceperea procedurii

Data estimata pentru 

finalizarea procedurii

13 Executie de retele electrice de joasa tensiune si iluminat public 45310000-3 70.000 Achizitie directa martie decembrie

Președinte de ședință Constrasemnează

Cimporesc  Mircea Petru SECRETAR  GENERAL
jr. Firidon Ionela 



Anexă la   HCL 23/2022

ACHIZIȚII PRODUSE

Nr. 

Ctr.

Obiectul  achizitiei directe Cod CPV Valoarea 

estimata lei fara 

TVA

Modalitatea de 

atribuire

Data estimata pentru 

inceperea procedurii

Data estimata pentru 

finalizarea procedurii

18 Aparate electrice de incalzire 39715240-1 600 Achizitie directa martie decembrie

19 Achizitionare articole marunte de birou 30197000-6 250 Achizitie directa martie decembrie

Președinte de ședință Contrasemenază 

Cimporesc  Mircea Petru SECRETAR  GENERAL
jr. Firidon Ionela 



Anexă la  HCL 23/2022

ACHIZIȚII SERVICII

Nr. 

Ctr.

Obiectul  achizitiei directe Cod CPV Valoarea 

estimata lei fara 

TVA

Modalitatea de atribuire Data estimata pentru 

inceperea procedurii

Data estimata pentru 

finalizarea procedurii

38 Consultanta depunere cerere finantare si management de 

proiect "SISTEM SUPRAVEGHERE STRDAL IN COMUNA BERIU"

79400000-8 10.000 Achizitie directa martie decembrie

39 Elaborare SF/DALI proiect "SISTEM SUPRAVEGHERE STRDAL 

IN COMUNA BERIU"

79421200-3 3.000 Achizitie directa martie decembrie

40 Elaborare Strategie de dezvoltare economico- sociala a 

comunei Beriu 2021 -2027

79411000-8 15.000 Achizitie directa martie decembrie

41 Servicii de arhivare fizica si legatorie la sediul Primariei Beriu 79995100-6 23.000 Achizitie directa martie aprilie

42 Servicii de taiat , crapat si depozitat lemne de foc 77211400-6 20.000 Achizitie directa martie decembrie

43 Consultanta depunere cerere finantare si management de 

proiect „STATIE DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE 

ELECTRICE IN COMUNA BERIU , JUDETUL HUNEDOARA"

79400000-8 7.000 Achizitie directa martie decembrie

44 Elaborare SF/DALI proiect „STATIE DE REINCARCARE PENTRU 

VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BERIU , JUDETUL 

HUNEDOARA"

79421200-3 12.700 Achizitie directa martie decembrie

45 Servicii de consultanta si reprezentare juridica 79110000-3 10.000 Achizitie directa martie decembrie

46 Servicii de colectare si transfer de date RENNS in comuna Beriu 72314000-9 30.000 Achizitie directa martie decembrie

47 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice 7941800-7 20.000 Achizitie directa martie decembrie

Presedinte de ședință Contrasemnează 

Cimporesc  Mircea Petru SECRETAR  GENERAL
jr. Firidon Ionela 


