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HOTĂRÂREA Nr. 1/2020 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare 

pentru  sursa  de  finanţare A –activităţi finanțate integral de la bugetul local pe anul 2019 
 
 

Consiliul Local al comunei  Beriu, Judeţul Hunedoara; 
Având în vedere  Proiectul de hotărâre nr. 1/06.01.2020 inițiat de primarul comunei Beriu , referatul de 

aprobare  nr.  14 /1/06.01.2020  al   primarului  comunei  Beriu  şi  Raportul  de  specialitate nr. 15/1/ din 06.01.2020 
întocmit  de  Compartimentul  buget-contabilitate;  Avizul  favorabil nr. 2/ 06.01.2020   al comisilor reunite de  pe  
lângă  Consiliul  local  Beriu. 

În baza prevederilor   Cap. V  din  Ordinul 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019  și ale Ordinului 3799/2019  pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019. 

În considerarea  Legii nr.  273/2006 Legea finantelor  publice locale , cu modificările şi completările 
ulterioare;   

 Precum şi ale  art.129, alin.(2), lit.b) , alin.( 4) lit.a)  art.139 , alin.(3) lit.a)   din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al  comunei Beriu  a deficitului 
secţiunii de dezvoltare,  pentru sursa de finantare A –activităţi finanțate integral de la bugetul local în 
valoare de 105.289, 59  lei,  aferent anului 2019 . 

Art.2 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul şi Compartimentul buget-contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Beriu. 

Art.3.Hotărârea se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului administrativ,   
nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică : 
    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 
    - Trezoreriei Orăştie; 
    - Primarului comunei  Beriu ; 

   - Compartimentului  buget-contabilitate. 

Beriu, 08.01.2020            
           Contrasemnează   
Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  
Ioan BĂROIU        jr. Ionela FIRIDON 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă”  
Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută 
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