
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.  3     / 2022 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Beriu pe anul 2021, a 
deficitului secţiunii de dezvoltare 

 
Consiliul local al comunei Beriu, Judeţul Hunedoara:     
Având în vedere  Referatul de aprobare nr. 74/3 din 03.01.2022 al  primarului comunei 

Beriu prin care se propune acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2021 a 
deficitului sectiunii de dezvoltare; Raportul nr. 75/3 din 03.01.2022 al compartimentului buget 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu ; În baza avizului  
comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1   înregistrat în ședința comisiei 
din 06.01.2022; 
     - Ordinul MFP nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea 
exerciţiului bugetar pe anul 2021 
     -   Contului de execuţie al bugetului local al comunei Beriu la data de 31.12.2012 emis de 
Trezoreria Orăştie 

În conformitate cu  prevederile art. 4.16.3 alin.1) pct. b) din Normele metodologice 
pentru închiderea exerciţiului bugetar al anului 2021 aprobate prin Ordinul MFP nr. 1536/2021 
pentru  aprobarea Normelor privind incheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 precum şi ale 
art. 58  alin 1 din  Legea  nr.  273 / 2006  privind  Finanţele publice locale cu modificările şi  
completările  ulterioare ; 

 Precum şi ale  art.129, alin. (2), lit.b, alin (4) lit a ,art.139, alin.(3) , art.196 alin.(1) lit.a)   
din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ; 
     
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Beriu pe 
anul 2021,  a deficitului sectiunii de dezvoltare în sumă de  1.430.058,46 lei. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul şi Compartimentul 
buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Beriu. 

    Art.3.Hotărârea se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 
administrativ,   nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

    Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  
Trezoreriei Orăştie;  Primarului comunei  Beriu ;  Compartimentului  buget-contabilitate. 
  
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  


