
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.  2     /2022 
Privind aprobarea  contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 

 
 Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința extraordinară din 
data de 06.01.2022; 

  Analizând proiectul de hotărâre nr. 2 /03.01.2022 și Referatul de aprobare  nr. 74/2 
/03.01.2022  inițiate de către primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea aprobării  
contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021;  

 Având în vedere Raportul nr .75 /2 / 03.01.2022  întocmit de compartimentul buget 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu  ; În baza avizul 
comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei 
din 06.01.2022; 

În conformitate cu prevederile art.  57 alin.(1) din Legea 273/2006  privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul    art.129, alin. (1) și (2)  lit.b),  alin.(4) lit.a) alin. (14) , art.139 alin.(3) 
coroborat cu  art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 

Art.1.  Se  aprobă  contului de executie pe anul 2021 dupa cum urmeaza: 

  1)-la partea de venituri: 

  a)prevederi bugetare initiale                               8.208.700,00      lei 

  b)prevederi bugetare definitive                           9,908.500,00      lei 

  c)incasari realizate                                              9.208.158,57      lei 

2)-la partea de cheltuieli: 

   a)credite bugetare initiale                                    9.677.809,00    lei 

   b)credite bugetare definitive                             11.377.609,00    lei 

   c)plati efectuate                                                   8.799.855,70    lei 

    Excedent                                                                408.302,87    lei    

 



Art.2. Contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020, detaliat  la partea de 
venituri si cheltuieli se afla in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

A rt. 3.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează compartimentul 
buget contabiliate. 

Art.4. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  Legea 
nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare 

Art.5. Prezenta hotarâre se comunica :-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; 
-Primarului comunei Beriu; compartimentului buget contabilitate;  afișare și publicare pe pagina 
de interent a instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro,secțiune Monitor Oficial Local.  
       
Beriu 06.01.2022 

 Președinte de ședință,                Contrasemnează, 

           Cimporesc Mircea Petru                Secretar general, 

         Jr.Firidon Ionela 

 

 

Hotărâre  adoptată cu majoritate  absolută 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 12  Vot deschis.   

pentru: 12  împotriva: 0     abțineri: 0  

 


