
 
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 .    14    /2022 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 
AGROBERIANUL SRL  Beriu 

 
Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară  din 

data de 07.02.2022; 
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 15/ 25.01.2022 și  Referatul de aprobare 

nr. 15/ 25.01.2022  întocmit de către Primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea și 
oprtunitatea  adoptării unie hotărâri  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2022 al S.C. AGROBERIANUL SRL  Beriu; Raportul nr. 14 din 01.02.2022 al 
compartiment buget contabilitate; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al 
comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 07.02.202   

Întrucât Consiliul Local Beriu este unic acționar   al   SC AGROBERIANUL SRL  Beriu;   
 În conformitate cu  art.4 alin.(1) lit.a) din  O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – 
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară;   

În temeiul  art.129, alin. (2), lit.a, alin (3) lit d ,art.139, alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) 
lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1 . Se aprobă bugetul  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 

AGROBERIANUL SRL  Beriu ,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/1192/2009 și 
având cod unic de înregistrare 26300230, finanțață din venituri roprii, al cărei acționar unic 
este Consiliul Local Beriu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  
Legea nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare. 

 Art.3 .Prezenta hotărâre se comunică :-Institutiei Prefectului -  judetul Hunedoara; 
Primarului comunei Beriu;  comp. buget contabilitate din cadrul Primăriei comunei Beriu; SC 
Agroberianul SRL.  
 

Beriu, 07.02.2022 
                       Contrasemnează   
Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  
Cimporesc  Mircea Petru        jr. Firidon Ionela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 
Total consilieri locali: 13  prezenți 12   Vot deschis.   
pentru: 12   împotriva: 0     abțineri: 0 
 



 


