
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

    Proiect nr. 15/2022  
H O T Ă R Â R E A   Nr .        /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 ………. din data 

de ………………; 
Având în vedere 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;    

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 25.01.2022    
 
         

          Iniţiator,                                                                       Avizat, 
         PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL , 
  ing.Emil Moise BÎC                                                      jr.Ionela FIRIDON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Județul  Hunedoara 

Comuna Beriu 
Primar 

Nr. 15/ 25.01.2022   
Referat de aprobare 

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

 
   Potrivit Actului constitutiv al Societății Comerciale AGROBERIANUL SRL  înregsitrată 
la ORC  Hunedoara, sub nr. J20/1192/2009 , CUI 26300230 ,constituită în temeiul Legii 
31/1990  privind societățiile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare ,  
Consiliul Local Beriu este unic asociat al acestei societăți. 
 
 În considerarea prevederilor  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,  consiliul local este cel care aprobă bugetul de venituri și cheltuieli. 
    

La fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli operatorii economici au în vedere, 

dar fără a se limita la acestea, următoarele:  

a) respectarea politicii  a unităţilor administrativ - teritoriale privind îmbunătăţirea 

performanţelor economico - financiare ale operatorilor economici; 

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; 

c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi 

creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi 

creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu 

strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului 

de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; 

d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe 

baza posibilităţilor reale de plată a acestora; 

e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a 

acestora; 

f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.  

  Față de cele expuse  și în considerarea atribuțiilor precizate de  art.129, alin. (2), lit.a, 
alin (3) lit d.)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrative, supun spre 
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. 
 Beriu 25.01.2022 
 

Primar, 
Ing.Emil Moise BÎC  



Județul Hunedoara Anexa la proiect hcl 15/2022

Consiliul Local Beriu 

 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  SC AGROBERIANUL   ANUL  2022

9 = 7/5 10 = 8/7

0 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10

I, 1 519.004 610.020 118 619.165 628.452 101 101

a)

subvenții, cf, prevederilor legale în 

vigoare 3

b)

transferuri, cf, prevederilor legale în 

vigoare 4

2 5 14 20 143 15 15 0 0

3 6

II 7 543.641 #REF! #REF! 612.783 621.964 #REF! 101

1 8 543.641 607.272 112 611.547 620.710 101 101

A. 9 160.195 222.526 139 225.864 229.252 102 102

B. 10

%

1 2

Estimări 

an 2024%

Estimări 

an 2023INDICATORI

Nr, 

rd,

Realizat/ 

Preliminat 

an precedent 

(2021)

1

VENITURI TOTALE (rd, 1 = rd, 2 + rd, 

5 + rd, 6)

Prevederi 

bugetare 

an curent 

(2022)

102Venituri totale din exploatare, din care: 2 610.000 118518.990 619.150 628.437 102

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd, 7 = rd, 8 + 

rd, 20 + rd, 21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri și servicii

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 

asimilate



11

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + 

rd. 14) 12

C1 ch. cu salariile 13 352.645 353.856 100 359.164 364.551 102 102

C2 bonusuri 14 15.910 17.460 110 17.722 17.988 102 102

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plăți compensatorii 

aferente disponibilizărilor de personal 16

C4

Cheltuieli aferente contractului de 

mandat și a altor organe de conducere 

și control, comisii și comitete 17

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de 

angajator 18 9.095 7.962 88 8.081 8.203 102 102

D. 19 5.796 5.468 0 716 716 0 0

2 20 0 #REF! #REF! 1.236 1.255 #REF! 102

3 21

III 22 -24.637 #REF! 0 6.382 6.488 #REF! 102

IV 23 #REF! #REF! 0 1.021 1.038 #REF! 102

V 24 #REF! 1.301 0 5.361 5.450 412 102

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

Cheltuieli extraordinare

alte cheltuieli de exploatare

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 

Cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT



1 25 -1232 #REF! 0 319 324 #REF! 102

2 26

3 27

4 28

5 29 #REF! #REF! 0 5.042 5.126 #REF! 102

6 30

7 31

8 32

a) 33

Alte repartizări prevăzute de lege

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 

prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenți

Constituirea surselor proprii de finanțare 

pentru proiectele cofinanțate din 

împrumuturi externe, precum și pentru 

constituirea surselor necesare rambursării 

ratelor de capital, plății dobânzilor, 

comisioanelor și altor costuri aferente 

acestor împrumuturi

Profitul contabil rămas după deducerea 

sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaților la profit în limita 

a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 

nivelul unui salariu de bază mediu lunar 

realizat la nivelul operatorului economic 

în exercițiul financiar de referință

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de 

stat sau local în cazul regiilor autonome, 

ori dividende cuvenite acționarilor, în 

cazul societăților/ companiilor naționale 

și societăților cu capital integral sau 

- dividende cuvenite bugetului de stat



b) 33a

c) 34

9 35

Inițiator Avizat 

Primar- ing.Emil Moise BÎC Secretar general

jr.Ionela FIRIDON

Profitul nerepartizat pe destinațiile 

prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează 

- dividende cuvenite bugetului local

- dividende cuvenite altor acționari


