
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

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

   

Proiect nr. 16/2022 

 

HOTĂRÂREA  nr.     / 2020 
Privind actualizarea programului anual al   achizițiilor publice  al  S.C. AGROBERIANUL SRL  

Beriu   pentru  anul 2022 
 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ………… din data 
de ……………. ; 

Având în vedere  Referatul de aprobare nr. 16/ 25.01.2022  intocmit de primarul 
comunei Beriu din care reiese necesitatea  actualizării  programului anual al   achizițiilor publice 
pentru anul 2022 pentru SC Agroberianul SRL Beriu ;   

Conform 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 2022 ale SC Agroberianul ;  

Văzând calitatea de actionar unic deținută de  Consiliului Local Beriu  la SC Agroberianul 
SRL ;  

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    programul anual al  achizițiilor publice pentru anul 2022 al  S.C. 

AGROBERIANUL SRL  Beriu   , conform anexei ce fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează S.C. AGROBERIANUL SRL  

Beriu . 
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 ; SC Agroberianul SRL  şi se 
aduce la cunoştinţa publică prin afişare și publicare pe site-ul  instituției la adresa 
wwwprimariaberiu.ro 

 

 
Beriu 25.01.2022     
 
         

          Iniţiator,                                                                       Avizat, 
         PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL , 
  ing.Emil Moise BÎC                                                      jr.Ionela FIRIDON  

 



Județul Hunedoara 

Comuna Beriu 

Primar  

Nr. 16/ 25.01.2022   

 

Referat de aprobare  

La proiectul de  hotărâre privind actualizarea programului anual al   achizițiilor publice  al  S.C. 

AGROBERIANUL SRL  Beriu   pentru  anul 2022 
 

 

 

 În calitate de acționar unic al SC AGROBERIANUL SRL  Beriu   , Consiliul Local  al 

comunei Beriu are  obligația de a proba  bugetul de venituri și cheltuieli al acestei societății și 
implicit programul anual al achizițiilor publice. 

  Autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual al achiziţiilor 

publice în funcţie de fondurile aprobate astfel cum precizează legislația în materie, respectiv  
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. 
 Programul achizițiilor publice propus , vizează doar achiziții  publice  directe  și face 

referire la achiziționarea de :  

• Combustibil 

• Piese si accesorii 

• Servicii de reparare si intretinere 

• Obiecte de inventar 

• Servicii de asistenta contabila 

• Servicii de protectia muncii 

• Furnituri birou 

Achizițiile de produse și servicii sunt prevăzute în anexă la proiectul de  hotărâre cu 

precizarea valorii estimate și a codului CPV ,  conform Ordinului ANAP nr 281/2016,cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 Față de cele expuse, proiectul este necesar și oprtun și poate fi supus spre dezbatere și 
aprobare în forma inițiată. 
 
 
Beriu,  25.01.2022 
 
 

Primar, 
ing.Emil Moise BÎC  



Anexă la PROIECT HCL 16/2022 

PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE- pentru SC Agroberianul SRL
2022

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

1 Combustibil

-benzina 09132300-6 80.000 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

-motorina 09134200-9

2 Piese si accesorii

-piese pt.utilaje 16800000-3

agricole si forestiere

-motoare si piese pentru motoare 34310000-3

-piese de schimb 

10.000 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

mecanice 34320000-6

-cutii de viteza 34321000-3

-frane si piese pentru frane 34322000-0

-roti si piese accesorii 34324000-4

-accesorii pentru tractoare 34390000-7

-piese pentru utilaje agricole 16800000-3

3. Servicii de reparare si intretinere 50800000-3

50100000-6 900 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

4. Obiecte de inventar

39111 2.000 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

5. Servicii postale si 64100000-7

de curierat 600 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

6 Servicii de asistenta contabila 79211

26.400 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

7. Servicii de protectia muncii 71317210-8

1.200 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

8. Servicii pt autentificare reînnoire token 30237130-9 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022



9. Program de contabilitate 48443000-5

Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

10. Furnituri birou

-hartie A4 30197644-2

-agrafe birou 30197220-4

-bibliorafturi 30199500-5

-dosar plastic 22852000-7

900 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

-corector 30192160-0

-bon consum 22822000-8

-pix cu gel 30192121-5

-dispozitii plata/incasare casierie 22900000-9

11. Abonament pachet servicii 03131100-9 2.500

Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

12. Alte materiale 

Consumabile

-vaselina 09221100-5

-uleiuri pt. Motoare 09211100-2

-electrozi 31711140-6

-tevi 44163100-1

-cuie 44192200-4

20.000 Achizitie directa 01.01.2022 31.12.2022

-ciment 44111200-3

-smirghel 14522300-9

-lichid de frana 09211650-2

-banda adeziva 44424200-0

-echipamente de 18143000-3

protectie

Inițiator Avizat 

Primar-ing.Emil Moise BÎC SECRETAR  GENERAL
jr.Ionela FIRIDON 


