
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.      34     /2022 

modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu , precum și 
actualizarea programului  achizițiilor publice pentru proiectele finanțate din fonduri europene  

din fonduri nerambursabile  
 
 

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

de 14.04.2022; 

Având în vedere : Proiectul de  hotărâre nr. 36 din 07.04.2022  iniţiat de primarul 
comunei Beriu și  Referatul de aprobare nr. 35 din 07.04.2022   prin care se propune  
modificarea și   completarea Programului anual al   achizițiilor publice al UAT Beriu   precum și 
actualizarea programului  achizițiilor publice pentru proiectele finanțate din fonduri europene  
din fonduri nerambursabile ; Raportul nr. 34 din 08.04.2022  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 14.04.2022; 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 considerarea  Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 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;  HCL nr. 12/2022 

privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022;  HCL 23/2022 

privind completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beri;  se impune modificarea 

și completarea acestui program prin includerea unor  achiziții de  servicii și produse ;   

 În  conformitate cu  art.  13 și 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 temeiul  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.  (1) Se aprobă  modificarea și completarea programului anual al achizițiilor 
publice, respectiv anexa privind  achizițiile directe de servicii , cu pozițiile  nr. crt. 48-50 și 
achizițiile de produse,  cu pozițiile  nr. crt. 20-21.     

(2) Se actualizează programul achizițiilor publice pentru proiectele finanțate din  
fonduri nerambursabile 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. 

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


 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, la 14.04.2022                                                       

            

 Președinte de ședință, 

          Hațegan Cosmin Ioan 

Contrasemnează : 

p. Secretar general al comunei 

Jr.Damian Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 
Total consilieri locali: 13  prezenți 13   Vot deschis.   
pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 
 



Anexă la HCL 34/2022

ACHIZIȚII  DIRECTE - SERVICII

0 1 2 3 5 6 7

48
Servicii de proiectare tehnică a instalațiilor mecanice și  

electrice pentru construcții
71321000-4 5.000,00 buget local aprilie mai

49 Servicii de arhivare fizica si legatorie la sediul Primariei Beriu 79995100-6 22.000,00 buget local aprilie aprilie

50
Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări 

publice 
71322000-1 21.000,00 buget local aprilie aprilie

Președinte de ședință,

Hațegan Cosmin Ioan

Contrasemnează :
p.Secretar general al comunei

Jr.Damian Gheorghe

Data estimata 

pentru finalizarea 

Nr. 

crt.
Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

Valoarea 

estimata lei fara 

TVA

Sursa de 

finanţare 

Data estimata 

pentru iniţiere



Anexă la HCL nr. 34/2022

 ACHIZIȚII  DIRECTE -PRODUSE

lei,fără TVA

0 1 2 3 5 7 8

20 Calculator de tip desktop PC 30141200-1 1.000,00 buget local ianuarie decembrie

21 Licențe office 310000000-9 6.500,00 buget local ianuarie decembrie

Președinte de ședință,

Hațegan Cosmin Ioan

Contrasemnează :

p.Secretar general al comunei

Jr.Damian Gheorghe

Data  estimată pentru iniţiere
Data  estimată pentru 

finalizare

Sursa de 

finanţare 

Nr. 

crt.
Obiectul achiziţiei directe Cod CPV

Valoarea 

estimata 



Anexă la HCL  nr. 34/2022

Măsura 1/6B. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic de 

identificare 

obiect de 

contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 5 6 7 8 9

Servicii 

1
Elaborare DALI, documente pentru avize, expertiză 

tehnică
79314000-8 452128120183 13.000,00

 FEADR și buget 

local

procedura 

simplificata
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

2
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiții
79411000-8 452128120183 8.000,00 FEADR

atribuire 

directă
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

3 Studii de teren-strudiu topografic 71351810-4 452128120183 1.600,00 buget local
atribuire 

directă
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

4 Studii de teren- studiu geotehnic 79311100-8 452128120183 1.500,00 buget local
atribuire 

directă
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

5 Asistență tehnică din partea proiectantului 71322000-1 452128120183 3.573,07 FEADR
procedura 

simplificata
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) 

estimată 

pt.atribuirea 

ctr. de achiziţie 

publică/acordul

ui-cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul ,,Modernizare străzi în satul Cucuiş,comuna Beriu, Județul Hunedoara

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul contractului de 

achiziţie publică/ acordului cadru
Cod CPV

Procedura 

stabilită/in

strumente 

specifice 

pentru  

derularea 

procesului 

de achiziţie

Valoarea 

estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorulu

i-cadru 

Persoana 

responsabila cu 

aplicarea 

procedurii de 

atribuire 



6 Dirigenție de șantier 71521000-6 452128120183 7.141,48 FEADR
procedura 

simplificata
aprilie mai online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

Lucrări 

1 Execuție lucrări 45233120-6 452128120183 920.438,98
 FEADR și buget 

local

procedura 

simplificată
in derulare online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

Președinte de ședință,

Hațegan Cosmin Ioan

Contrasemnează :

p.Secretar general al comunei

Jr.Damian Gheorghe



Anexă la HCl nr.34/2022

Măsura 7.2. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic de 

identificare obiect 

de contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SERVICII

1 Servicii de consultanță 71322000-1
4521281201181

59.500 FEADR
atribuire 

directă
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

2 Achiziții servicii de proiectare -SF 72224000-1
4521281201181

11.608 ,49 buget  local
atribuire 

directă
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

3 Elaborare Proiect tehnic, Detalii de execuție 71322000-1
4521281201181

19.500 buget  local
procedura 

simplificată
atribuită online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

4 Asistență tehnică-dirigenție de șantier 71356200-0
4521281201181

4. 625,24 FEADR
atribuire 

directă
aprilie aprilie online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

PRODUSE

1 Utilaje și  echipamente fără montaj 39162100-6
4521281201181

94. 061,37 FEADR
atribuire 

directă
iulie iulie online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

2 Dotări 39100000-3
4521281201181

15. 909,52 FEADR
atribuire 

directă
iulie iulie online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

LUCRĂRI 

1
Construirea unei gradinite cu program prelungit in 

comuna Beriu, judetul Hunedoara
45210000-2

4521281201181
1.334.969,61

FEADR și 

buget local

procedură 

simplificată
in derulare online

Cocrean Elena 

Damian Gheorghe 

Președinte de ședință,

Hațegan Cosmin Ioan

Contrasemnează :

p.Secretar general al comunei

Jr.Damian Gheorghe

 Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul  Construirea unei gradinite cu program prelungit comuna Beriu,jud.Hunedoara

Nr. 

crt.

Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ 

acordului cadru
Cod CPV

Procedura 

stabilită/instr

umente 

specifice 

pentru  

derularea 

procesului de 

achiziţie

Valoarea estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorului-cadru 

Persoana responsabila 

cu aplicarea 

procedurii de atribuire 

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) estimată 

pt.atribuirea ctr. de 

achiziţie 

publică/acordului-

cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire



Anexă la HCL nr. 34/2022

Măsura 7.2. FEADR 

Sursa de 

finanţare

Cod unic de 

identificare obiect 

de contract

lei fără TVA online/offline

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SERVICII 

1
Consultanță la elaborarea studiului de fezabilitate 79411000-8

452128120181
31.700 FEADR

attribuire 

directă atribuită online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

2
Elaborare studiu de fezabilitate 79314000-8

452128120181
14.600 FEADR

attribuire 

directă atribuită online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

3
Elaborare studiu de fezabilitate 79314000-8

452128120181
15.000 FEADR

attribuire 

directă atribuită online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

4
Realizare studiu topografic 71351800-4

452128120181
3.400 buget local

attribuire 

directă atribuită online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

5
Realizare studiu geotehnic 71410000-5

452128120181
2.000 buget local

attribuire 

directă atribuită online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

6
Expertiză tehnică a clădirilor 71319000-7

452128120181
3.000 FEADR

attribuire 

directă atribuită online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

7
Elaborare proiect tehnic,Detalii de execuție,asistență 

tehnică din partea proiectantului 71322000-1
452128120181

44.300 FEADR

procedura 

simplificată atribuită

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

8
Cosnultanță în domeniul managementului investiției 79411000-8

452128120181
25.400

FEADR și buget 

local

attribuire 

directă atribuită

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

9
Dirigenție de șantier 71520000-9

452128120181
20.911 buget local

attribuire 

directă mai iunie online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

PRODUSE 

1
Utilaje,echip.tehnologice care nu necesită montaj 38652120-7

452128120181
83.481,01

FEADR și buget 

local

attribuire 

directă iunie iulie online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

2
Dotări 39100000-3

452128120181
99.787,89

FEADR și buget 

local

attribuire 

directă iunie iulie online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

LUCRĂRI 

1

Modernizare si dotare camine culturale in satele 

Orastioara de Jos,Sereca, Sibisel( Sibiselu Nou si 

Sibiselul Vechi), comuna Beriu, judetul Hunedoara 

4521000-2 452128120181 2.911.087,26
FEADR și buget 

local

procedura 

simplificata
martie iunie online

Cocrean Elena Damian 

Gheorghe 

Președinte de ședință,

Hațegan Cosmin Ioan

Contrasemnează :

p.Secretar general al comunei

Jr.Damian Gheorghe

Nr. 

crt.

  Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul finanțat din fonduri  nerambursabile obiecivul  Modernizare cămine culturale în satele comunei Beriu,jud.Hunedoara

Data(luna) 

estimata 

pt.iniţierea 

procedurii

Data(luna) estimată 

pt.atribuirea ctr. de 

achiziţie 

publică/acordului-

cadru

Modalitatea de 

derulare a 

procedurii de 

atribuire

Persoana responsabila 

cu aplicarea procedurii 

de atribuire 

Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ 

acordului cadru
Cod CPV

Valoarea estimata a 

contractului de 

achiziţie 

publică/acorului-

cadru 

Procedura 

stabilită/instr

umente 

specifice 

pentru  

derularea 

procesului de 

achiziţie


