
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.   42  /2021 

Privind modificarea HCL 24/2020 referitoare la constituirea comisiei locale de ordine publică a comunei 
Beriu 

 
Consiliul local al comunei Beriu ,judetul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 24 iunie 2021  

Văzând proiectul de hotărâre nr. 43 din 17.06.2021 inițiat de primarul  comunei Beriu și Referatul 

de aprobare  nr. 42/43 /17.06.2021  al primarului comunei Beriu  prin care se propune  modificarea 
componenței  comisiei locale de ordine publică  numită prin HCL 24/2020  întrucât unul dintre consilieri 

locali desemnati și anume dl. Săloi Ilie nu mai deține mandat în Consiliul Local al comunei Beriu ;Raportul 
nr. 43/43 din 18.06.2021 al compartimentului juridic din cadrul Primăriei comunei Beriu; În baza avizul 

comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 3 înregistrat în ședința comisiei din 
24.06.2021; Având in vedere pregătirea unui proiect de hotărâre privind constituirea Poliție locale la 

nivelul comunei Beriu ;  În considerarea  HCL 24/ 2020 privind  constituirea comisiei locale de ordine 

publică a comunei Beriu;  Conform prevederilor art.5. din Regulamentul de organizare și funcționare al 
comisiei de ordine publică a comunei Beriu , ce constituie Anexa  la HCL 24/2020, potrivit căruia:,, În 

situația în care  persoanele nominalizate în cadrul comisie locale de ordine publică nu mai îndeplinesc 
funcția care a determinat desemnarea sa, acesta pierde calitatea de membru și va fi înlocuită cu 

persoane care ocupă funcțiile prevăzute la art.28 alin.(2) din   Legea poliției locale nr. 155/2010 

republicată, cu modificările și  completările ulterioare; Invocând prevederile HCL 4/2021 privind 

aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Beriu; 

În temeiul art. 129 , alin. (2), lit. a) și d) , alin.(3) lit.c) , alin.(7) lit. i) ,art.139, alin.(1) și (6) , 

art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.I.  Domnul consilier local Diac Petrică Marinel este desemnat să facă parte din comisia 
nominalizată   la art. 2 din HCL 24/2020 privind  constituirea comisiei locale de ordine publică a comunei 

Beriu . 

Art.II . Toate celelalte prevederi ale HCL 24/2020 rămân nemodificate. 

Art.III.Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 
administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare 

Art.IV . Prezenta hotarâre se comunica :Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; 
Primarului comunei Beriu; consilierului desemnat  

 
Beriu 24.06.2021  
                   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: 12   împotriva: 0     abțineri: 1 


