
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA  BERIU   

           PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local Beriu  în şedinţă   ordinară în data de  

  22  APRILIE   2021, ora 15,00 

  Primarul  comunei Beriu , Judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere referatul Secretarului general al  comunei Beriu înregistrat 

sub nr. 1033/15.04.2021 prin care se propune emiterea unei dispoziții privind 

convocarea Consiliului local al comunei Beriu  în ședință  ordinară    pentru data 

de 22.04.2021, ora 15.00; 

 În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a, alin.(5) şi ale 

art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

DISPUNE : 

 Art.1 – Se convoacă  Consiliul local al comunei Beriu  în şedinţă ordinară, 

pentru data de  22   aprilie   2021, ora 15.00, în sala de ședinte a Primăriei 

comunei Beriu cu ordinea de zi cuprinsă în anexă la prezenta dispoziție.  

 Art.2 : Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali  pe suport electronic . 

 Art.3 : Membrii Consiliului local al comunei Beriu  sunt invitați să formuleze 

și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 Art.4 :Dispoziția prezentă se poate contesta potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Art.5 : Prezenta dispoziție se comunică : 

  - Instituției Prefectului – Județul Hunedoara; 

  - Consilierilor locali; 

  - Publicare pe site-ul instituției. 

NR. 64    

Data : 16.04.2021  

 

Primar, 

ing.Emil Moise BÎC 

 

           Contrasemnează, 

                    Secretar general 

                   Jr.Ionela FIRIDON  



 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA  BERIU    
           PRIMAR 

 

Anexă 

        la Dispoziția nr.   64   / 2021 

      

PROIECTUL  ORDINII DE ZI  
a ședinței ordinare 

 din data de  22  aprilie   2021, ora 15.00 
1.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea bugetului general al  comunei Beriu pentru anul 2021  - aviz- 

comisia de specialitate  nr.  I,II,III  a Consiliului Local Beriu; 
Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2020  a Regiei Publice 

Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”- aviz- comisia de specialitate nr. I a Consiliului Local Beriu; 

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 
3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2021  al Regiei Publice Locale 

Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”- aviz- comisia de specialitate nr. I a Consiliului Local al comunei Beriu;  
Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 

4. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Programului anual al achizițiilor  publice pentru anul 2021 aviz- 
comisia de specialitate nr. I a Consiliului Local al comunei Beriu;  

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală Ocolul 
Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2020- aviz comisia de specialitate nr. I de pe 

lângă Consiliul Local al comunei  Beriu  
Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 

6. Proiect de  hotărâre privind   propunerea trecerii din proprietatea Statului Român  în proprietate 

privată a suprafeţei de 250 m2, teren situat în comuna Beriu sat Sibişel – aviz comisia de specialitate 
nr. III-  a Consiliului Local al comunei Beriu; 

 Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erori materiale apărute cu ocazia redactării  Anexei la HCL nr. 

17/2021 privind completarea  inventarului domeniului privat al  comunei Beriu aprobat prin HCL nr. 

35/2020– aviz comisia de specialitate nr. III-  a Consiliului Local al comunei Beriu; 
 Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea lucrărilor de 

execuție pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 54 A: DJ 705A( Căstău)-Cucuiş 

km.0+000-km.11+400 , comuna Beriu,  Judetul Hunedoara,, aviz- comisia de specialitate nr. I a 

Consiliului Local al comunei Beriu;  

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC   
 

 

Redactat, 
Secretar general 

Jr.Ionela FIRDON 
Primar, 

ing.Emil Moise BÎC 

 
             Contrasemnează, 

              Secretar general 
               Jr. Ionela FIRIDON 


