
       R O M Â N I A 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU 
tf/fax  0254/246170; 0254/246236 ; primariaberiu@gmail.com 

 
HOTARAREA nr   21  /    2021 

Privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe anul 2020  a Regiei Publice Locale Ocolul 
Silvic “Valea Orastiei” 

 
 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 
data de 22.04.2021; 

Analizând proiectul de hotărâre nr.21 /26.03.2021 și Referatul nr.42/21 / 26.03 .2021  
întocmit de către Primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea aprobării  incheierii 
exercițiului bugetar pe anul 2020  a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei;     

 Având în vedere adresa nr. 230/04.02.2021 emisă de RPL. Ocolul Silvic Valea Orăștiei 
R.A. prin care se solictă analizarea și aprobarea execuției bugetare pe anul 2020 ;    Raportul 
nr .43 /21/ 16.04.2021  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 
22.04.2021;  

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  OG nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea 
activitatilor regiilor autonome ,cu modificarile ulterioare, ale  Legii nr. 273/ 2006 privind 
finatele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  Legea 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;  

În temeiul  art.129, alin. (2), lit.a, alin (3) lit d ,art.139, alin.(3) lit.a) , art.196 alin.(1) 
lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

               Art.1. Aprobă încheierea exercitiului bugetar realizat de Regia Publică Locală 
Ocolul Silvic “Valea Orastiei” in anul 2020 conform anexei  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul comunei Beriu, după caz , va prezenta propuneri de rectificare a 
bugetului local al comunei Beriu pe anul 2021 cu veniturile ce revin comunei Beriu ca urmare 
a activitatii RPL Ocolul Silvic Valea Orastiei. 
           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 va comunica:  -Institutiei Prefectului Judetul  
Hunedoara;  -R.P.L. O.S. Valea Orăștiei,  compartimentului buget-contabilitate din cadrul 
Primăriei Beriu şi se aduce la cunoştinţă public prin afişare și publicare pe pagina de internet 
la adresa www primariaberiu.ro 

 
Beriu, 22.04.2021 

           Contrasemnează   
Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  
Daniel-Aurel PIPA        jr. Ionela  FIRIDON  
 
Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 
Total consilieri locali: 13  prezenți 13   Vot deschis.   
pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 


