ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
Proiect nr.24/2021
HOTĂRÂREA nr /2021
Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ……… din
data de ……………;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 42/24/07.04.2021 intocmit de
primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea actualizării programului anual al
achizițiilor publice pentru anul 2021;
Cu respectarea 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 2020 ;
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 actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT
Beriu pentru anul 2021, conform anexei ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei
Beriu prin aparatul de specialitate.
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 ;
compartiment buget contabilitate, persoanelor responsabile cu achizițiile publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu şi se aduce la cunoştinţa
publică prin afişare și publicare pe site-ul instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro
Beriu la 07.04.2021
Initiator,
Primar,
ing.Emil Moise BÎC

Avizat ,
Secretar general ,
Ionela FIRIDON

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
Nr . 42/24/07.04.2021

Referat de aprobare
La proiectul de hotarare privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru

anul 2021
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice
si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice ,am procedat la intocmirea prezentului
proiect de hotărâre.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza programul anual
al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.
În cuprinsul acestui program se regăsesc investiții demarate în anii
anteriori și a căror finanțare este asigurată prin fonduri nerambursabile, și pentru
care se va realiza conform prevederilor art. 13 din HG 395/2019, distinct câte
un program al achizțiilor publice .
Achizițiile directe de produse, servicii și lucrări vor constitui anexă la
acest program, evidența acestora fiind asigurată de către persoanele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului , cu atribuții în domeniul achizițiilor
publice.
Față de cele expuse și ținând seama de necesitatea si oportunitatea
acestui proiect il supun spre dezbatere si aprobare in forma prezentată cu
respectarea atributiilor ce vă sunt date de Codul Administrativ aprobat prin OUG
57/2019.

Beriu, la 07.04.2021
PRIMAR,
Ing.Emil Moise BÎC

