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Primarul comunei Beriu,
ing. Emil Moise Bîc

Proiecte de hotărâri aprobate în
şedinŃa ordinară
a Consiliului Local Beriu din
data de 20 martie 2009
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al comunei Beriu
pe anul 2009 ;
2 Proiect
de hotărâre privind
aprobarea utilizării fondului de rulment;
3. Proiect
de hotărâre privind
aprobarea bugetului instituŃiei publice finanŃat
integral din venituri proprii pe anul 2009;
4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea scoaterii la licitaŃie publică în

1. Propunere legislativă privind
modificarea Legii nr.448/2006 privind
protecŃia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
Propunerea legislativă prevede
scutirea de la plata chiriei pentru suprafeŃele
locative cu destinaŃie de locuinŃe deŃinute de
stat sau de unităŃile administrativ- teritoriale
ale acestuia şi care sunt în folosinŃa
persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
2.Propunere legislativă privind
simplificarea modului de accesare a fondurilor
comunitare
Propunerea legislativă a fost iniŃiată în
vederea simplificării modului de accesare a
fondurilor comunitare. Astfel, se va înfiinŃa în
cadrul fiecărei instituŃii a prefectului Biroul
Unic pentru emiterea unui Acord unic de
proiect pentru accesarea fondurilor
comunitare.
3.Propunere legislativă pentru
modificarea alin.(7) al art.120 din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală
Aliniatul (7) al articolului 120 din

vederea concesionării unui teren proprietate privată
a comunei Beriu ;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
scoaterii la licitaŃie publică în vederea delegării
gestiunii prin concesionarea serviciului public de
salubrizare din comuna Beriu;.
6.Proiect de hotărâri privind aprobarea
achiziŃionării prin procedura cererii de ofertă a unui
tractor cu dublă tracŃiune de 75 Cp.şi a unei freze
agricole.
ŞedinŃa
a fost prezidată de domnul
consilier Samoilă Gelu preşedinte de şedinŃă ,
asistat de domnul primar Bîc Emil Moise şi
domnul secretar Bruzan Eugen- Ioan

O r d o n a n Ń a
Guvernului nr. 92/
2003 modul de
procedură fiscală,
republicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea 1,
nr. 513 din 31 iulie
2007, cu modificările
şi completările
ulterioare, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Cota majorărilor de întârziere se stabileşte anual,
prin ordin al ministrului finanŃelor publice, la nivelul
ratei dobânzii de referinŃă a Băncii NaŃionale a
României din luna decembrie a anului precedent
majorată cu 50%, modificându-se în cursul anului,
în aceleaşi condiŃii, dacă rata dobânzii de referinŃă
înregistrează o fluctuaŃie cu mai mult de 5 puncte
procentuale

Lucrări în cultura mare
fertilizarea cerealelor de toamnă, dacă lucrarea nu s-a efectuat până acum ;
- transportul gunoiului de grajd în câmp;
-imediat ce se poate intra în câmp se va semăna grâul şi orzul de primăvară, ovăzul, mazărea,
borceagul, lucerna, trifoiul;
-spre sfârşitul lunii, dacă timpul se încălzeşte şi temperatura solului urcă peste 6°C se
planetează cartofii încolŃiŃi, deoarece colŃii lor pot creşte şi la temperaturi mai mici de (5
6°C);
-pe păşuni şi fâneŃe se curăŃă şi distrug resturile vegetale, muşuroaiele, se grapă şi fertilizează
cu îngrăşăminte chimice.

Lucrări în legumicultură
-se continua lucrările de semănat în răsadniŃe, îngrijirea culturilor forŃate din răsadniŃe şi sere;
-la răsadniŃe se îngrijesc culturile executându-se: acoperirea şi aerisirea răsadniŃelor, udarea,
plivitul, combatarea dăunătorilor şi a bolilor (în special a „căderii plantelor”);
-se pregătesc răsadniŃele pentru repicat şi se execută repicatul legumelor timpurii;
-se plantează salata, arpagicul şi usturoiul;
-se seamănă rădăcinoasele, spanacul, salata,
ceapa ceaclama, ridichile de lună,
mazărea, bobul.

Lucrări în pomicultură
-este perioada de plantat a puieŃilor dacă
lucrarea nu s-a făcut în toamnă;
-se execută tăieri de formare a coroanei pentru
pomii tineri şi tăieri de întreŃinere şi
fructificare pentru pomii aflaŃi pe rod,
urmate de tratamente fitosanitare
împotriva bolilor şi dăunătorilor;
-se administrează îngrăşăminte organice
la pomii cărora nu li s-au dat în anii anteriori
şi fertilizarea anuală cu îngrăşăminte
chimice;
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