
R O M Â N I A 
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.   37         /2020 

 Privind completarea Programului anual al   achizițiilor publice al UAT Beriu   pentru anul 2020   

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

06.08.2020 ;  

Având în vedere :Proiectul de hotărâre nr.39 /21.07.2020 și Referatul de aprobare nr. 14/ 

39/21.07.2020 iniţiate de primarul comunei Beriu, prin care se propune  completarea Programului anual 

al   achizițiilor publice al UAT Beriu   pentru anul 2020; Raportul nr 15/36/ 31.07.2020 întocmit de 

compartimentul juridic  ; În baza avizul comisiilor  de specialitate ale  Consiliului local al comunei Beriu nr. 

1-3, înregistrat în ședința comisiei din 04.08.2020 ; Vazând HCL nr. 8/2020 privind actualizarea 

Programului anual al   achizițiilor publice al UAT Beriu   pentru anul 2020; 

 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. (2),  lit.d),  art. 139,  alin. (3) lt.a) si  art.196, alin.(1), 

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

 Art.1.  Se aprobă completarea programului anual al achizițiilor publice, respectiv  achizițiile 
directe de servicii, prin includerea pozitiilor de la nr. 29-34  ,   achizițiile directe de lucrări prin includerea 

pozițiilor nr. 20 si 21,  și  achiziția directă de  servicii pentru instalare rețele WIFI cu finanțare din fonduri 
externe,   conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Beriu să semneze în numele si pe seama Consiliului 

Local al comunei Beriu , 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 la  06.08.2020 

Preşedinte de  şedinţă 

Ing.Bâldea Sorin Iulian 

                 Contrasemnează  

                                                            p. Secretar general   

      Damian Gheorghe , 

     Consilier juridic  

Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 06.08 .2020  cu următoarele voturi : Total 

consilieri aleși : 13  ; Prezenți  13   ; Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 

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


Anexa  la HCL 37/2020 

ACHIZIȚII  DIRECTE - SERVICII

0 1 2 3 5 6 7

29

Servicii de 

cartografiere  

digitizare 

71354100-5 102.450,00 buget local august decembrie 

30
Servicii de 

topografie 
71351810-4 38.248,00 buget local august decembrie 

31

Servicii de 

consultanță în 

protecția 

contra 

riscurilor 

71317000-3 500,00 buget local august decembrie 

32

Servicii de 

analiză de 

consultanță 

tehnică ( 

iluminat 

public) 

71621000-7 16.500,00 buget local august decembrie 

33

Servicii de 

proiectare 

specializată 

79930000-2 18.500,00 buget local august decembrie 

34

Servicii de 

deratizare, 

desinsecție și 

dezinfecție 

90921000-9 

90923000-3
30.000,00 buget local august decembrie 

Președinte de ședință Contrasemnează

Bâldea Sorin Iulian p.SECRETAR GENERAL

   Damian Gheorghe

Consilier  juridic 

Data estimata pentru 

finalizarea 
Nr. crt.

Obiectul 

achiziţiei 

directe

Cod CPV
Valoarea estimata lei 

fara TVA
Sursa de finanţare 

Data estimata 

pentru iniţiere



Anexa la HCL 37/2020

ACHIZIȚII  DIRECTE - LUCRĂRI 

lei fără TVA

0 1 2 3 5 6 7

20
Lucrări - desfundare și 

vidanjare 34144410-5
9.300,00 buget local august 

decembrie

21
Extindere rețea apa în 

comuna Beriu 
45330000-9 450.000,00 buget local august decembrie 

Președinte de ședință Contrasemnează

Bâldea Sorin Iulian p.SECRETAR GENERAL

DAMIAN   GHEORGHE

consilier juridic

Nr. crt.
Obiectul achiziţiei  

directe
Cod CPV Valoarea estimata 

Sursa de 

finanţare

Data 

estimata 

pentru 

Data 

estimata 

pentru 



Anexa  la HCL 37/2020 

ACHIZIȚII  DIRECTE - SERVICII

0 1 2 3 5 6 7

1

Servicii de instalare 

rețele WIFI pentru 

acțiunea “ WIFI4EU 

Promovarea 

conectivității la 

internet in 

comunitățile locale”  32420000-3 

60.000,00 fonduri externe august decembrie 

Președinte de ședință Contrasemnează

Bâldea Sorin Iulian p.SECRETAR GENERAL

   Damian GHEORGHE

consilier juridic 

Data estimata pentru 

finalizarea 
Nr. crt.

Obiectul achiziţiei 

directe
Cod CPV

Valoarea estimata lei 

fara TVA
Sursa de finanţare 

Data estimata pentru 

iniţiere


