
              R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU 

tf/fax  0254/246170; 0254/246236 ; primariaberiu@gmail.com 

HOTĂRÂREA nr   18  /    2020 

Privind aprobarea programului anual  al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei 

Beriu în anul 2020 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 

19.03.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre nr.19 /04.03.2020 și Referatul nr.14/19 / 04.03 .2020  întocmit 

de către Primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea aprobării  programului anual  al finațărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Beriu în anul 2020 ; Văzând prevederile HCL 

nr.5/2020, privind aprobarea bugetului general al Comunei Beriu  pe anul 2020; 

 Având în vedere Raportul nr .15 /17/ 12.03.2020  întocmit de  compartimentul bugetul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Beriu ; În baza avizul comisiei de 

specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 17.03.2020;  

Ţinând  cont că au fost respectate prevederile art. 7 ,alin. (13)  din Legea  nr.52/2003, legea 

privind transparența decizională în adminsitrația publică;  

 În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(7), lit a,d,e,f, alin.(8), lit. a şi alin.(14), precum şi ale art. 

139, alin.(1) şi ale art. 196, alin.(1), lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

comunei Beriu  pe anul 2020 pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Anexei la prezenta 
hotărâre. 

 Art.2.Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Beriu  
pe anul 2020 pentru activităţi nonprofit de interes local  va cuprinde două sesiuni de selecţie a proiectelor 

şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. 

 Art.3.Prezenta hotărâre  poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de  Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul şi compartimentul 
buget contabilitate. 

 Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara; Primarului  
comunei Beriu ; compartimentului  buget contabilitate; Afişare pe pagina de internet a instituţiei 

www.primariaberiu.ro 
 

Beriu, la 19.03.2020                                                         
         Contrasemnează   

Preşedinte de şedinţă       Secretar general 

Cosmin HAȚEGAN      jr. Ionela FIRIDON 

Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 19.03.2020  cu următoarele voturi :  

Total consilieri aleși : 13   Prezenți  13    

Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0  

   



       ANEXĂ  la 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                     H.C.L. nr. 18 /2020 
COMUNA  BERIU  
  CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 

PROGRAMUL ANUAL AL 
FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA  

BUGETUL LOCAL  ÎN ANUL 2020 
 
 
 

 
 Domenii sectoriale reprezentând principalele direcţii de finanţare a 
activităţilor nonprofit de interes local : 
 
 
Nr. crt. DOMENII SECTORIALE BUGET ALOCAT 

1 CULTE                    70.000 lei 

 
 
 
                        Presedinte de ședință  

        Cosmin HAȚEGAN                                        
Contrasmenează  

                                                                                     SECRETAR  GENERAL, 
                                                                            jr. Ionela FIRIDON  

 

 

 


