
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.   30  /2020 

Privind rectificarea bugetului   local  al comunei Beriu pe anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 
data de 30.06.2020 ;      

Având în vedere   : Proiectul de Hotărâre nr. 32/ 24.06.2020 și   Referatul de aprobare  
nr.14/ 32 /24.06.2020  al primarului comunei Beriu prin care se propune rectificarea 
bugetului  local  al comunei Beriu pe anul 2020; Raportul  nr. 15/30/ 24.06.2020 întocmit de  
compartimentul buget contabilitate;  În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local 
al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 26.06.2020;  

 Văzând Adresa numărul HDG_STZ_7128/22.04.2020  unde, în conformitate cu 

prevederile art 20 și 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și adresei Ministerului Finanțelor Publice-Cabinet 

ministru nr 473211/21.04.2020 precum și în baza Deciziei Șefului A.J.F.P. Hunedoaranr. 

2588/22.04.2020 au fost repartizate comunei Beriu modificări în volumul și structura 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020; 

-Analizarea extraselor de cont și contului de execuție aferente veniturilor proprii la 

29.06.2020 dar si debite generate de angajamentele juridice existente comparativ cu bugetul 

aprobat la comuna Beriu pe anul 2020 unde,  se constată incasări suplimentare față de 

previziuni,  cu suma de 80,00 mii lei;  

-Necesitatea asigurării resurselor financiare privind plata  unor lucrări și servicii de interes 

local prin bugetul local al  comunei Beriu. 

Ținând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie 

situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate 

măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind rectificarea bugetului  local  al 

comunei Beriu pentru anul 2020, cu  suma de 94,00 mii lei  

În temeiul prevederilor art.19 alin.(2) şi ale art. 49 ain.(5) din  Legea nr. 273/ 2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; HG 971/2019 

privind  alocarea unei sume din Fondul de rexerva bugetară la  dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități adminsitrativ teritoriale;  ale 

Legii nr. 50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;   

Precum şi ale  art.129, alin. (2), lit.b, alin (4) lit a ,art.139, alin.(3) , art.196 alin.(1) 
lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ; 

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Beriu cu  suma de 94,00 mii 
lei  după cum urmează : 



 La partea de venituri : 

-Se rectifică în minus capitolul 04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit cu 
suma  de    -1,00 mii lei 

-Se rectifică în minus capitolul 04.02.04 - Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de -17,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale  cu suma de 32,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 07.01.01 – Impozit pe clădiri de la personae fizice cu suma de 
3,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 07.01.02 – Impozit pe clădiri de la personae juridice cu suma de 
2,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 07.02.02 – Impozitul și taxă pe terenul de la persoane juridice 
cu suma de 7,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 07.02.03 – Impozitul pe terenul din extravilan cu suma de 17,00 
mii lei 

-Se rectifică capitolul 07.03.00 – Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru  cu 
suma de 5,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 16.02.01- Impozit pe mijloace de transport deținute de 
persoane fizice cu suma de 22,50 mii lei 

-Se rectifică capitolul 34.02.00- Taxe extrajudiciare de timbru cu suma de 9,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 39.03.00- Venituri din vanzarea locuințelor construite din 
fondurile statului cu suma de 14,50 mii lei 

Bugetul local total însumează la partea de venituri suma de 7.365,00 mii lei. 

La partea de cheltuieli : 

-Se rectifica capitolul 51.02-Autoritati publice si autoritati externe, titlul 20-bunuri și 
servicii cu suma de 3,00 mii lei 

-Se rectifică capitolul 70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica,  titlul 20-bunuri și 
servicii cu suma de 30,00 mi lei, 

 -Se rectifică capitolul 84.02-Transporturi,  titlul 20-bunuri și servicii cu suma de 15,00 
mi lei,  

-Se rectifică capitolul 87.02-Transporturi,  titlul 20-bunuri și servicii cu suma de 20,00 
mi lei si titlul 71-active nefinanciare cu suma de 26,00 mii lei. 

Modificările survenite în bugetul general al comunei Beriu  sunt cuprinse în  Anexa nr. 
01  care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

 Bugetul local  însumează la partea de cheltuieli  suma de 8.499,91  mii lei. 

Art.2 . Se aprobă lista obiectivelor de investiţii  care  este cuprinsă în anexa nr. 2 ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre 



 

Art.3. Prezenta hotarare se poate contesta in  termenul si potrivit Legii contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cumodificarile si completarile ulterioare. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează primarul comunei Beriu şi 
compartimentul buget contabilitate .   

Art. 5.  Anexe nr.  1-2    fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se  comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara ; 
A.J.F.P. Hunedoara ; Primarului comunei Beriu ; Compartimentului buget contabilitate  -
Primăria Beriu şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare. 

BERIU, 30.06.2020 

Preşedinte de  şedinţă 

 Ing. Bâldea Sorin Iulian  

     

 

  Contrasemnează, 

            Secretar general , 

Jr.Firidon Ionela 

 Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 30.06 .2020  cu următoarele voturi :  

Total consilieri aleși : 13  

Prezenți  13    

Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 

 


