
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

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

HOTĂRÂREA Nr.    24   /2021 
privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală Ocolul 

Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2020 
 

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

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 24/ 14.04.2021 și  referatul de aprobare 
nr.42/25/14.04.2021 ale Primarului comunei Beriu, dl ing.Emil Moise BÎC din care reiese 
necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea repartizării profitului net 
realizat de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 
2020; Raportul nr.43/24/16.04.2021 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;  
 Văzând adresa nr. 413/ 18.03.3021 privind  repartizarea  profitului net pentru anul 2020 al Regiei 

Publice Locale Ocolul Silvic Valea Orăștiei R.A.; 
 În conformitate cu prevederile art.1, alin(1), lit.”e” din O.G nr.64/2001 privind repartizarea 
profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.”a” coroborat cu alin.(3),lit.„d”, art.139, 
alin.(1), art.196, alin.(1), lit.”a” și art.243, alin.(1), lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
         
 Art.1  : Se aprobă repartizarea profitului net în cuantum de 5.401 lei realizat de Regia 
Publică Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2020, după cum 
urmează : 

- 90 % - vărsăminte din profitul net repartizat comunei Beriu , proprietar al  
fondului forestier în suma de 4.861 lei, 

- 10 % - participarea salariaților la profit în suma de 540 lei.  
 Art.2 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul și Regia Publică Locală Ocolul 
Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie.    
 Art.4 :  Prezenta hotărâre se comunică :Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 
Primarului comunei Beriu; Comp. buget contabilitate; Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Valea 
Orăștiei” R.A Orăștie. 
 

Beriu, 22.04.2021 

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


