
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA  BERIU   

           PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local Beriu  în şedinţă   ordinară în data de  

  27  MAI    2021, ora 15,00 

  Primarul  comunei Beriu , Judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere referatul Secretarului general al  comunei Beriu înregistrat 

sub nr. 1336/21.05.2021prin care se propune emiterea unei dispoziții privind 

convocarea Consiliului local al comunei Beriu  în ședință  ordinară    pentru data 

de 27.05.2021, 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  27   mai   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. 69  

Data : 21.05.2021  

 

Primar, 

ing.Emil Moise BÎC 

 

           Contrasemnează, 

                    Secretar general 

                   Jr.Ionela FIRIDON 
JUDEŢUL HUNEDOARA 



COMUNA  BERIU        Anexă la Dispoziția nr. 69 /2021  
           PRIMAR 
 
 
      

PROIECTUL  ORDINII DE ZI  
a ședinței ordinare 

 din data de  27  MAI   2021, ora 15.00 
 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind  indexarea cu rata inflației a  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2022- aviz- comisia de specialitate  nr.  I  a Consiliului Local Beriu; 
Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 

 

2.  Proiect de hotărâre   privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei 
Beriu , situat  în  localitate Beriu, în suprafața de  392 mp, înscris în CF nr. 62943  - aviz- comisia de 

specialitate  nr.  I  a Consiliului Local Beriu; 
Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 

 

3. Proiect de hotărâre   privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu 

, situat  în  localitate Beriu, în suprafața de  1252 mp, înscris în CF nr. 63980  aviz- comisia de specialitate 
nr. I a Consiliului Local Beriu; 

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 

 
4.  Proiect de hotărâre   privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei 

Beriu , situat  în  localitate Beriu, în suprafața de  17430 mp, înscris în CF nr. 63654  aviz- comisia de 
specialitate nr. I a Consiliului Local al comunei Beriu;  

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 
 

5. Proiect de hotărâre   privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei 

Beriu , situat  în  localitate Beriu, în suprafața de  20.239   mp, înscris în CF nr. 63655  aviz- comisia 
de specialitate nr. I a Consiliului Local al comunei Beriu;  

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC   
 

6. Proiect de hotărâre   privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei 

Beriu , situat  în  localitate Beriu, în suprafața de  1.290   mp, înscris în CF nr. 63656  - aviz comisia 
de specialitate nr. I de pe lângă Consiliul Local al comunei  Beriu  

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 
 

7. Proiect de hotărâre   privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei 
Beriu , situat  în  localitate Beriu, în suprafața de  795 mp, înscris în CF nr. 63148 – aviz comisia de 

specialitate nr. I-  a Consiliului Local al comunei Beriu; 

 Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC 
 

8. Proiect de hotărâre   privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei 
Beriu , situat  în  localitate Beriu, în suprafața de  1078 mp, înscris în CF nr. 63979 – aviz comisia de 

specialitate nr. I-  a Consiliului Local al comunei Beriu; 

 Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC  
 

9. Proiect de hotărâre privind completarea 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  
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria Orăștie,, aviz- comisia de 

specialitate nr. III a Consiliului Local al comunei Beriu;  

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC   
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere- aviz- comisia de 
specialitate nr. I a Consiliului Local al comunei Beriu;  

Inițiator: Primar-Emil Moise BÎC   
 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui unui mandat special reprezentantului UAT BERIU în 

Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE 
GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,. aviz- comisia de specialitate nr. II 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  

 
 
 
 
 

 


