
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 

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

Proiect  nr.  25   /2022 

H O T Ă R Â R E A   Nr.           /2022 
Privind modificarea și completarea Programului anual al   achizițiilor publice al SC Agroberianul SRL    

 

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

Având în vedere : Referatul de aprobare nr. 25 din 10.03.2022  iniţiat de primarul comunei Beriu, 

prin care se propune  completarea Programului anual al   achizițiilor publice al al SC Agroberianul SRL   

pentru anul 2022; Văzând HCL nr. 15/2022 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice  al 

SC Agroberianul SRL pentru anul 2022,  se impune modificarea și completarea acestui program prin 

includerea unor  achiziții de produse ;  

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

SRL ; 

 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 pentru SC 

Agroberianul SRL   ,  cu poziția 13 și 14 ,  potrivit anexei ca face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuternicește  administratorul societății 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 administratorul SC 

Agroberianul SRL.  . 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; Primarului 
comunei Beriu ;  SC Agroberianul SRL .  

   
       

Beriu, la 10.03.2022        

 
 

 
 Iniţiator, 

 PRIMAR 
ing.Emil Moise BÎC                                          Avizat,   

Secretar general , 

                                                                                                 Jr. Ionela FIRIDON 
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JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA  BERIU   

PRIMAR  
Nr . 25 din 10.03.2022   

 
Referat de aprobare  

Privind modificarea și completarea Programului anual al   achizițiilor publice al SC Agroberianul SRL    

 

Proiectul  de hotărâre a fost inițiat cu respectarea prevederilor  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, potrivit căruia 
autoritatea contractantă poate modifica sau completa programul  achizițiilor publice. 

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

Beriu are  obligația de a proba  programul anual al achizițiilor publice, precum și orice modificări 
și completări ulterioare. 

 

Văzând HCL nr. 15/2022 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice  al SC 

Agroberianul SRL pentru anul 2022 se impune modificarea și completarea acestui program prin includerea 

unor  achiziții de  produse , astfel se propune următoarea completare  :   

 
 ACHIZIȚII  DIRECTE – PRODUSE     

Nr. 

crt. 
Obiectul achiziţiei directe Cod CPV 

Valoarea 

estimata lei 
fara TVA 

0 1 2 3 

13  DRUJBA HUSVARNA 44511500-0 2800 

14  TOCATOR RESTURI VEGETALE 1200 mm + ACCESORII 42642100-9 31000 
    

 

 
 

 
În consecință proiectul de hotărâre poate fi supus spre dezabatere și aprobare în forma 

prezentată. 

 
Beriu, la  10.03.2022 

PRIMAR, 
Ing.Emil Moise BÎC 
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Anexă la proiect   HCL 25/2022

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 DRUJBA HUSVARNA 44511500-0 2.800 Achizitie directa 01.04.2022 30.04.2022

2 TOCATOR RESTURI VEGETALE 1200 mm + ACCESORII

42642100-9

31.000 Achizitie directa 01.04.2022 30.04.2022

Inițiator, Primar Avizat 

ing.Emil Moise BÎC SECRETAR  GENERAL
jr. Firidon Ionela 


