
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    33 /2022 

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.  48/2020 referitoare la aprobarea organizării comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Beriu 

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

14.04.2022 ; 

Având în vedere   Proiectul de hotărâre nr. 35/07.04.2022 inițiat de primarul comunei Beriu, 
proiect însoțit de  și  Referatul de aprobare  nr. 34/07.04.2022  din care reiese necesitatea modificării  

Anexei la Hotărârea nr.  48/2020 referitoare la aprobarea organizării comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al comunei Beriu ; Raportul nr. 33  din  08.04.2022 al secretarului general al comunei 

Beriu   ;  În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 3 înregistrat în 

ședința comisiei din 14.04.2022; 
  Ținând seama de :   Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2022 privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Diac Petrică Marinel  şi declararea ca vacant a locului 
de consilier local;  Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2020 privind stabilirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Beriu  - mandat 2020 - 2024;  Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Beriu  ;  

Încheierea civilă nr. 194/CC/2022 pronunțată în dosar nr. 145/272/2002  prin care instanța a admis 

cererea formulată de secretarul general al comunei Beriu și prin care s-a validat  mandatul 
consilierului local supleant in cadrul Consiliului local al comunei Beriu în persoana numitului Sălăjan 

Petru-  Marcel  ;   Depunerea jurământului de către domnul Sălăjan Petru Marcel  la începutul ședinței 
Consiliului local, din data de 17. Martie  2022;   

În temeiul prevederilor art. 124,  art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea Anexei la HCL 48/2020 cu privire la  componenţa comisiei de 

specialitate nr. II a Consiliului Local al comunei Beriu  - Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, 

protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, prin desemnarea consilierului local, domnul  Sălăjan 

Petru- Marcel , ca membru în comisie, în locul domnului Diac Petrică Marinel. 

(2) Atribuțiile de secretar al comisiei sunt îndeplinite de dl.Sălăjan Petru-Marcel  

Art.2.Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.3. Prezenta hotarâre se comunica : Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; Primarului 

comunei Beriu; consilierului desemnat la art.1 
 
Beriu  14.04.2022                    

  Președinte de ședință, 

Hațegan Cosmin Ioan 

Contrasemnează : 

p.Secretar general al comunei 

Jr.Damian Gheorghe 

Hotărâre  adoptată cu majoritate simplă 
Total consilieri locali: 13  prezenți 13   Vot deschis.   

pentru: 12  împotriva: 0     abțineri: 1 


