
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.  3     /2021  
Privind aprobarea  contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2020 

 
 Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data 
de 29.01.2021; 

  Analizând proiectul de hotărâre nr. 3 /22.01.2021 și Referatul de aprobare  nr. 42/3 
/22.01.2021  inițiate de către primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea aprobării  
contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2020;  

 Având în vedere Raportul nr .43 /3 / 22.01.2021  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 28.01.2021; 

În conformitate cu prevederile art.  57 alin.(1) 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  contului de executie pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 

 1)-la partea de venituri: 

  a)prevederi bugetare initiale                               7,271.000,00      lei 

  b)prevederi bugetare definitive                           9,023.000,00      lei 

  c)incasari realizate                                              6.879.701,19      lei 

2)-la partea de cheltuieli: 

   a)credite bugetare initiale                                    8.405.907,00    lei 

   b)credite bugetare definitive                             10.157.907,00    lei 

   c)plati efectuate                                                   6.545.499,97    lei 

    Excedent                                                                334.201,22    lei    

 

Art.2. Contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020, detaliat  la partea de 
venituri si cheltuieli se afla in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre  



A rt. 3.  Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează compartimentul 
buget contabiliate. 

Art.4. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  Legea 
nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare 

Art.5. Prezenta hotarâre se comunica :-Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; 
-Primarului comunei Beriu; compartimentului buget contabilitate;  afișare și publicare pe pagina 
de interent a instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro,secțiune Monitor Oficial Local.  
       
Beriu  29.01.2020 

         Contrasemnează   

Preşedinte de şedinţă    Secretar general 

ȘTEFĂNIE  Rareș Cătălin                    jr. FIRIDON Ionela  

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR.  3 / 2021  

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1 2  3  

1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate 

 simplă  absolută  calificată2 

 29 / 01/ 2021   

2  Comunicarea către primar2) 09/ 02/ 2021   

3  Comunicarea către prefectul judeţului3)  09/ 02/ 2021   

4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 14/02/2021   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . . 

. . ./. . . . . . . . . . 

  

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 

14/02/2021   

unsaved://LexNavigator.htm/#2)a9a2

