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H O T Ă R Â R E A   Nr.  22      /2020  
Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019 

 
 Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data 
de 30.04.2020;  

 Analizând proiectul de hotărâre nr.24 /24.04.2020 și Referatul nr.14/24 /24.04 .2020  
întocmit de către Primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea aprobării contului de 
încheiere a exercitului bugetar pentru anul 2019;  

 Având în vedere Raportul nr .15 /22/ 24.04.2020  întocmit de comaprtimentul buget 
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 29.04.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea 273/2006  privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul    art.129, alin. (1) și (2)  lit.b),  alin.(4) lit.a) alin. (14) , art.139 alin.(3) 
coroborat cu  art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.  Se  aprobă  contul de de încheiere a exercitului bugetar pentru anul 2019, astfel  : 

1)-la partea de venituri: 

  a)prevederi bugetare initiale                               6.205.000,00   lei 

  b)prevederi bugetare definitive                          7.148.000,00    lei 

  c)incasari realizate                                              6.227.750,62 lei 

2)-la partea de cheltuieli: 

   a)credite bugetare initiale                                   7.445.107,00  lei 

   b)credite bugetare definitive                              8.388.107,00   lei 

   c)plati efectuate                                                  6.227.650,28 lei 

    Excedent                                                                   100,34  lei   



 

A rt. 2.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează compartimentul 
buget contabiliate. 

Art.3. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  Legea 
nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare 

Art.4. Prezenta hotarâre se comunica : 
-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; 
-Primarului comunei Beriu; 
-comaprtimentului buget contabilitate; 
- afișare și publicare pe pagina de interent a instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro,secțiune 
Monitor Oficial Local. 
          

Beriu 30.04.2020  

         Contrasemnează   

Preşedinte de şedinţă    Secretar general 

Cosmin  HAȚEGAN                                      jr. Ionela FIRIDON 

Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 30.04. 2020  cu următoarele voturi : Total consilieri 
aleși : 13 Prezenți  13   Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0  

 

 


