
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.  25    /2020 

Privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al comunei 
Beriu pe anul 2020 a proiectelor depuse de unităţile de cult din comuna 

Beriu 
 
 

Consiliul Local al comunei Beriu , judeţul Hunedoara , întrunit în ședința ordinară din 
data de  19.05.2020; 

Avand in vedere: Proiectul de hotărâre nr. 27 din 30.04.2020 și  Referatul de 
aprobare nr . 14/ 27 / 30.04.2020 inițiate de  primarul comunei Beriu  prin care se propune 
aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al comunei Beriu pe anul 2020 a 
proiectelor depuse de unităţile de cult din comuna Beriu ;  Raportul de specialitate  nr.15/ 
25/ 12.05.2020  întocmit de compartimentul 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 18.05.2020; 

Văzând procesul verbal nr. 766 din 30.04.2020 al comisiei  de evaluare şi selecţie a 
solicitărilor de finanţări nerambursabile numită prin HCL 21/2016 privind aprobarea 
Regulamentului referitor la  regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată  și completată ulterior;  

 În considerarea prevederilor  OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; ale 
HG 1470/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;  

Reținând prevederile  HCL nr.  21/ 2016 privind aprobarea Regulamentului referitor la  
regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de 
interes local, modificată prin HCL nr. 25 /2019; HCL  nr.5/ 2020  privind aprobarea bugetului 
general al comunei Beriu pe anul 2020 ; H.C.L  nr   18  /  2020 privind aprobarea 
programului anual  al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Beriu 
în anul 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  Legii 273/ 2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare, a Legii  nr.350/2006 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Precum şi ale  art.129, alin. (2), lit.d, alin (8) lit a ,art.139, alin.(1) , art.196 alin.(1) 
lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2049683


 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă,  de la bugetul local al comunei Beriu pe 
anul 2020, a proiectelor depuse de unităţile de cult din comuna Beriu conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Beriu, mandatat să semneze contractele de finanţare nerambursabilă. 

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; Comp. Buget contabilitate ; beneficiarilor fondurilor 
nerambursabile ,  se aduce la cunoștința publică prin afișare si publicare pe pagina de 
interent a instituției la adresa www.primariaberiu.ro 
 

 

 

 

BERIU la  19.05.2020 

Preşedinte de  şedinţă 

Cosmin HAȚEGAN  

   

                           

Contrasemnează 

Secretar general   

     Jr.Ionela FIRIDON  

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 19.05. 2020  cu următoarele voturi :  

Total consilieri aleși : 13   Prezenți  13    

Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 

 



 
 
 
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
 
 
       Anexă la HCL  nr. 25/2020  
 
 
 
 

LISTA  
Proiectelor  unităților de cult finanțate din bugetul local al comunei Beriu pe anul 2020 

 
 
 
 
 

SOLICITANT DENUMIRE PROIECT SUMA SOLICITATĂ SUMA  
APROBATĂ  

Parohia Ortodoxă 
Română Orăștioara 
de Jos   

Construire casă 
mortuară” sat 
Orăștioara de Jos, 
com. Beriu 

70.000 60.000 lei 

  Parohia Ordodoxă 
Sibișelul Vechi  
 

Reparatie turlă 
biserică 

11.461,52 10.000 lei 

 
 
 

BERIU la  19.05.2020 

Preşedinte de  şedinţă 

Cosmin HAȚEGAN  

                              Contrasemnează

      Secretar general   

Jr.Ionela FIRIDON 

 


