
    R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

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

 

PROIECT nr.20 /2021 

 

 

H O T Ă R Â R E nr.     /2021 

Privind   aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2021 
 
 

 CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  BERIU,  JUDEŢUL  HUNEDOARA 

 

 Având în vedere:  

- Raportul  nr.  42/20/26.03.2021 al  primarului comunei Beriu ;  

-  Adresele nr HDG_STZ 5463/ 19.03.2021respectiv nr HDG_STZ 6110/ 31.03.2021 

Hunedoara  în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 ,adresa 

Ministerului Finanțelor Publice-Cabinet ministru nr. 463040/2021, Decizia ISJ Hunedoara nr. 

27918.03.2021 , Adresa Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara nr 1572/ AJPISHD/ 

462323/ 2021șiDecizia nr. 296/19.03.2021a șefului administrației județene a finanțelor publice a 

județului Hunedoara, precum și Adresa nr. 5554/2021 a Consililului Județean prin care ne-a fost 

comunicate HCJ Hunedoara nr 60 și respectiv nr 65 privind repartizarea pe UAT a sumelor din 

TVA pentru drumurile județene și comunale precum și repartizarea sumeire prezentând fond la 

dispoziția consiliului județean pe anul 2021 prin care  ne-au fost comunicate sumele în vederea 

întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021și estimările pe  anii 2022-2024 ; 

Întrucât resursele financiare ale bugetului general   pe anul 2021   cuprind  taxe şi 

impozite de la persoane fizice şi juridice stabilite în conditiile legii, sume din echilibrare, alte 

venituri, subvenții, sume primite din FEN precum şi din venituri cu destinaţie specială; Bugetul 

general  al comunei Beriu pe anul 2021 prevede cheltuieli financiare la dispozitia comunei pentru 

finantarea activităţilor şi serviciilor publice locale, precum şi pentru realizarea unor lucrări 

economice şi social culturale de interes local;  Bugetul general al comunei Beriu pe anul 2021 

este compus din sursa de finantare A –activităţi finantate integral de la bugetul local şi sursa de 

finanţare E-activităţi finanţate integral din venituri proprii. 

Ţinând seama  de prevederile  art.8 şi 39  din  Legea  nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale  , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul   Legii nr. 15/2020legea bugetului de stat pe anul 2021;  
Precum şi ale  art.129, alin. (2), lit.b, alin (4) lit a ,art.139, alin.(3) lit.a) , 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 bugetul pentru sursa de finantare A –activităţi finantate integral de la 

bugetul local a comunei Beriu pe anul 2021,  astfel :  la venituri suma de 8.208,70 mii lei şi la 

cheltuieli  suma de 9.677,81 mii lei. 

Diferenta dintre venituri si cheltuieli reprezinta excedentul bugetului local înregistrat la 

sfîrșitul anului 2020 cu o valoare de 1.869,11 mii lei , sumă utilizată la finanţarea investiţiilor din 

secţiunea de dezvoltare. 

Art. 2. Se aprobă bugetul la partea de  venituri pentru sursa de finantare A –

activităţifinantate integral de la bugetul local ale comunei Beriu pe anul 2021 în suma de 

8.208,70 mii lei, în următoarea sctructură : 

Total venituri sursa de fnanțare A                                                8.208,70 mii lei 
       I. Impozit pe venit           2,50 mii lei 
       II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:   1.466,00 mii lei  
din care;      
     a - Cote defalcate din impozitul pe venit                                 749,00 mii lei 
     b -Sume alocate din cote defalcate din impozitul  pe venit  pentru  
echilibrarea bugetelor  locale                                                                        498,00 mii lei 
     c- Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean              150,00 mii lei 
       III.– Impozite si taxe pe proprietate                                                        466,00 mii lei                            
       IV.- Sume defalcate din TVA      2.699,00 mii lei 
  1-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate  
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor  din care:                                    1.322,00 mii lei 
a)–Finantarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar  
de stat pentru   cheltuieli prevăzute la art. 104, alin.2lit.b)-e) din Legea 
educaţiei  naţionale nr. 1/2011                               186,00 mii lei 
b)- Finanţarea drepturilor asistenti personali ai persoanelor cu   
handicap  grav sau indemnizaţia lunară ale persoanelor cu handicap          979,00 mii lei 
c)–  Finantarea cheltuielilor cu ajutorul social şi ajutorulpentru 
ncălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri                       9,00 mii lei 
d)- Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii  
defavorizarte în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar 20,00 mii lei 
e)-Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în  
învățământul de masă       45,00 mii lei 
f)- Finanțarea  burselor       83 ,00 mii lei   
   2-Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale,   1.377,00 mii lei 
        V.  – Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării                    250,00 mii lei 
        VI.  – Venituri din proprietate                                                                 531,00 mii lei          
       VI.  – Venituri din taxe administrative ,eliberare permise etc                  25,00 mii lei       
      VIII. – Amenzi penalitati, confiscari                                                          82,00 mii lei 
IX. – Subventii de la bugetul de stat                                                              1.087,00 mii lei  
         X. – Subvenții de la alteadministrații 520,00 mii lei 
XI – Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților  
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020      1.080,20 mii lei 
 
Art. 3. Se aprobăbugetul la partea de cheltuielile pentru sursa de finantare A –activităţifinantate integral de 
la bugetul local ale comunei Beriu pe anul 2021 în suma de 9.677,81 mii lei, în următoarea structură: 



 
Total cheltuielisursa de fnanțare A                                                                  9.677,81 mii lei  
A. Cap. 51.02   Autoritati publice şi acţiuni externe                                             2.300,00 mii lei 
              din care; 
-cheltuieli de personal si indemnizatii                                                                   1.800,00  mii lei  
-cheltuieli materiale                                                                                                  500,00  mii lei   
 
 
B. Cap. 65.02  Învatamant                                                                                    1.606,68 mii lei 
             din care :i  
- cheltuieli materiale si servicii                                                                                  383,50 mii lei  
- asistență socială        65,00 mii lei  
- proiecte cu fin FEN af 2014-2020                                                                           943,18 mii lei 
- burse scolare                                                                                                          215,00 mii lei 
 
C.Cap. 67.02  Cultură, recreere, religie1.044,24  mii lei 
din care : 
-cheltuieli de personal                                                                                             70,00 mii lei  
-cheltuieli materiale                                                                                                191,00 mii lei   
- proiecte cu fin FEN af 2014-2020                                                                         783,24 mii lei 
 
D. Cap. 68.02 –Asigurări şi asistenţă socială                                                        1.101 ,00 mii lei 
             din care;     
 -cheltuieli de personal                                                                                          717,00 mii lei 
- ajutor social şi indemnizaţii persoane cu handicap                                              384,00 mii lei 
 
E.  Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                                           524,89 mii lei 
din care;   
- cheltuieli materiale                                                                                                400,00 mii lei                                                                                                  
- investitii                                                                                              124,89 mii lei                                                                            
 
F.  Cap. 74.02 Protecţia mediului                                                                          190,00 mii lei 
             din care                                                                    
-investiţii  pentru canalizare si tratarea apelor reziduale                                       190,00 mii lei   
 
G.  Cap. 80.02 – Acţiuni generale  economice                                  5,00 mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                                                  5,00 mii lei 
 
H.  Cap. 83.02 –Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare                        100,00  mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                             100,00 mii lei 
 
 
I.  Cap. 84.02 –Transporturi                                                      2.471,00 mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                                          480,00 mii lei 



- proiecte cu fin FEN af 2014-2020                                                                    1.202,00 mii lei 
- investitii                                                                                                               789,00 mii lei   
 
 
J.. Cap. 87.02 –Alte acţiuni economice                                                                 335,00  mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                                             125,00 mii lei 
-  investitii                                                                                                                210,00 mii lei        
 

 Art.4. Se aprobă bugetul local al comunei Beriu pe anul 2021 pentru sursa de finantare A –
activităţifinantate integral de la bugetul local, reapartizat pe trimestre conform    anexei nr 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă estimările pe anii 2022-2024  cuprinse in anexa nr. 2  ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.    

Art. 6.Se aprobă conform Legii 273/2006 , modificata prin OUG 63 / 2010 bugetul local pe anul 2021pe cele 
două secțiuni și anume : 

(1)Secțiunea de funcționare conform anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre 
 (2)Secțiunea de dezvoltare conform anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.7. Se aprobă cheltuielile prevăzute în bugetul general pe anul 2021 ce  reprezintă limite 
maxime, care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii.  

Art.8. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2021 care  este cuprinsă în anexa nr. 5 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.9. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios administrativ și 
fiscal, în termenul și condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privnd contenciosul adminsitrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.10. Anexele   nr.1- 5 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 Art.11.Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 
- Primarului Comunei Beriu ; 
- AJFP Hunedoara 
- Compartimentului buget contabilitate din cadrul primăriei şi se aduce la cunoştinţa 

publică prin afişareşi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare și publicare pe site-ul  
instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro 

 
 
 
 
Beriu 26.03.2021 
 
 

Iniţiator,       Avizat, 
PRIMAR,       SECRETAR GENERAL , 

  ing.Emil Moise BÎC                                                        jr.Ionela FIRDION  
 
 

 
 
 

 



 

 

 

JUDEȚUL  HUNEDOARA 

COMUNA BERIU 

PRIMAR 

Nr. 42/20/26.03.2021 

 

 

RAPORT 

la  proiectul de hotărâre  privind aprobarea  bugetului general   al comunei Beriu pe anul 2021 

  

 Luând act de :  

-  Adresele nr HDG_STZ 5463/ 19.03.2021respectiv nr HDG_STZ 6110/ 31.03.2021 

Hunedoara  în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 ,adresa 

Ministerului Finanțelor Publice-Cabinet ministru nr. 463040/2021, Decizia ISJ Hunedoara nr. 

27918.03.2021 , Adresa Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara nr 1572/ AJPISHD/ 

462323/ 2021șiDecizia nr. 296/19.03.2021a șefului administrației județene a finanțelor publice a 

județului Hunedoara, precum și Adresa nr. 5554/2021 a Consililului Județean prin care ne-a fost 

comunicate HCJ Hunedoara nr 60 și respectiv nr 65 privind repartizarea pe UAT a sumelor din 

TVA pentru drumurile județene și comunale precum și repartizarea sumeire prezentând fond la 

dispoziția consiliului județean pe anul 2021 prin care  ne-au fost comunicate sumele în vederea 

întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021și estimările pe  anii 2022-2024 ; 

Întrucât resursele financiare ale bugetului general   pe anul 2021   cuprind  taxe şi 

impozite de la persoane fizice şi juridice stabilite în conditiile legii, sume din echilibrare, alte 

venituri, subvenții, sume primite din FEN precum şi din venituri cu destinaţie specială; Bugetul 

general  al comunei Beriu pe anul 2021 prevede cheltuieli financiare la dispozitia comunei pentru 

finantarea activităţilor şi serviciilor publice locale, precum şi pentru realizarea unor lucrări 

economice şi social culturale de interes local;  Bugetul general al comunei Beriu pe anul 2021 

este compus din sursa de finantare A –activităţi finantate integral de la bugetul local şi sursa de 

finanţare E-activităţi finanţate integral din venituri proprii. 
Invocând  prevederile  art.8 şi 39  din  Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice locale  , cu 

modificările şi completările ulterioare  și Legea nr. 15/2021Legea bugetului de stat pe anul 2021 

Bugetul general   al comunei Beriu pe anul 2021 se prezintă astfel : 

• pentru sursa de finantare A –activităţifinantate integral de la bugetul local a comunei 

Beriu pe anul 2021,  astfel :  la venituri suma de 8.208,70 mii leişi la cheltuieli  suma de 

9.677,81 mii lei. 

• diferenta dintre venituri si cheltuieli reprezinta excedentul bugetului local înregistrat la 

sfîrșitul anului 220 cu o valoare de 1.469,11 mii lei , sumă utilizată la finanţarea 

investiţiilor din secţiunea de dezvoltare. 

• bugetul la partea de  venituri pentru sursa de finantare A –activităţi finantate integral de la 

bugetul local ale comunei Beriu pe anul 2020 în suma de 8.208,70 mii lei, în următoarea 

sctructură : 

Total venituri sursa de fnanțare A                                                              8.208,70 mii lei 
       I. Impozit pe venit                                            2,50 mii lei 
       II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:                                                 1.466,00 mii lei  



din care;      
     a - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                   749,00 mii lei 
     b -Sume alocate din cote defalcate din impozitul  pe venit  pentru  
echilibrarea bugetelor  locale                                                                                          498,00 mii lei 
     c- Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean                                150,00 mii lei 
       III.– Impozite si taxe pe proprietate                                                                          466,00 mii lei                            
       IV.- Sume defalcate din TVA                                             2.699,00 mii lei 
  1-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate  
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor  din care:                                                   1.322,00 mii lei 
a)–Finantarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar  
de stat pentru   cheltuieli prevăzute la art. 104, alin.2lit.b)-e) din Legea 
educaţiei  naţionale nr. 1/2011                                                186,00 mii lei 
b)- Finanţarea drepturilor asistenti personali ai persoanelor cu   
handicap  grav sau indemnizaţia lunară ale persoanelor cu handicap                            979,00 mii lei 
c)–  Finantarea cheltuielilor cu ajutorul social şi ajutorulpentru 
ncălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri                                            9,00 mii lei 
d)- Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii  
defavorizarte în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar                      20,00 mii lei 
e)-Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în  
învățământul de masă               45,00 mii lei 
f)- Finanțarea  burselor                           83 ,00 mii lei   
   2-Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale,       1.377,00 mii lei 
        V.  – Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării                                     250,00 mii lei 
        VI.  – Venituri din proprietate                                                                                   531,00 mii lei          
       VI.  – Venituri din taxe administrative ,eliberare permise etc                                      25,00 mii lei       
      VIII. – Amenzi penalitati, confiscari                                                                              82,00 mii lei 
        IX. – Subventii de la bugetul de stat                                                                     1.087,00 mii lei   
         X. – Subvenții de la alteadministrații                                                                      520,00 mii lei 
XI – Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților  
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020                                  1.080,20 mii lei 
 

• bugetul la partea de cheltuielile pentru sursa de finantare A –activităţifinantate integral de la bugetul 
local ale comunei Beriu pe anul 2021 în suma de 9.677,81 mii lei, în următoarea structură: 

 
Total cheltuielisursa de fnanțare A                                                                     9.677,81 mii lei  
A. Cap. 51.02   Autoritati publice şi acţiuni externe                                                  2.300,00 mii lei 
              din care; 
-cheltuieli de personal si indemnizatii                                                                       1.800,00  mii lei  
-cheltuieli materiale                                                                                                      500,00  mii lei   
 
 
B. Cap. 65.02  Învatamant                                                                                         1.606,68 mii lei 
             din care :i  
- cheltuieli materiale si servicii                                                                                        383,50 mii lei  
- asistență socială                          65,00 mii lei  
- proiecte cu fin FEN af 2014-2020                                                                                943,18 mii lei 
- burse scolare                                                                                                                215,00 mii lei 



 
C.Cap. 67.02  Cultură, recreere, religie                                                                       1.044,24  mii lei 
din care : 
-cheltuieli de personal                                                                                                      70,00 mii lei  
-cheltuieli materiale                                                                                                        191,00 mii lei   
- proiecte cu fin FEN af 2014-2020                                                                                783,24 mii lei 
 
D. Cap. 68.02 –Asigurări şi asistenţă socială                                                               1.101 ,00 mii lei 
             din care;     
 -cheltuieli de personal                                                                                                  717,00 mii lei 
- ajutor social şi indemnizaţii persoane cu handicap                                                     384,00 mii lei 
 
E.  Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                                                524,89 mii lei 
din care;   
- cheltuieli materiale                                                                                                    400,00 mii lei                                                                                                  
- investitii                                                                                                                     124,89 mii lei                                                                            
 
F.  Cap. 74.02 Protecţia mediului                                                                              190,00 mii lei 
             din care                                                                    
-investiţii  pentru canalizare si tratarea apelor reziduale                                           190,00 mii lei   
 
G.  Cap. 80.02 – Acţiuni generale  economice                                                            5,00 mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                                                  5,00 mii lei 
 
H.  Cap. 83.02 –Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare                           100,00  mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                                               100,00 mii lei 
 
 
I.  Cap. 84.02 –Transporturi                                                                                  2.471,00 mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                                                 480,00 mii lei 
- proiecte cu fin FEN af 2014-2020                                                                         1.202,00 mii lei 
- investitii                                                                                                                   789,00 mii lei   
 
 
J.. Cap. 87.02 –Alte acţiuni economice                                                                   335,00  mii lei 
             din care: 
 -  cheltuieli materiale                                                                                                125,00 mii lei 
-  investitii                                                                                                                  210,00 mii lei        
 

• bugetul local al comunei Beriu pe anul 2021 pentru sursa de finantare A –
activităţifinantate integral de la bugetul local, reapartizat pe trimestre conform    anexei nr 
1 ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  

• estimările pe anii 2022-2024  cuprinse in anexa nr. 2  ce face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre 



• conform Legii 273/2006 , modificata prin OUG 63 / 2010 bugetul local pe anul 2021 pe cele două 
secțiuni și anume : 

(1)Secțiunea de funcționare conform anexei 3 ce face parte integrantă din prezentul proiect 
de hotărâre 

 
           (2)Secțiunea de dezvoltare conform anexei 4 ce face parte integrantă din prezentul proiect 
de hotărâre 

 

• cheltuielile prevăzute în bugetul general pe anul 2021 ce  reprezintă limite maxime, care nu 
pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii.  

• lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2021 care  este cuprinsă în anexa nr. 5 ce face 
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Cu respectarea  prevederilor art.8 şi 39  din  Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale  , cu  modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 legea bugetului de stat și 

în considerarea prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin (4) lit a)  din Ordonanța de  urgență 

57/2019 privind Codul administrativ, supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 

hotărâre în forma inițială. 

 

 

Beriu 26.03.2021 

 

 

Primar, 

Ing.Emil Moise BÎC  


