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Proiect nr. 21/2021 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.       /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 ...............; 
 Analizând referatul de aprobare nr.42/25/14.04.2021 al 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; 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  
 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. 

 
 
                   Iniţiator,                                                            Avizat , 
                   PRIMAR,                                                         SECRETAR GENERAL, 
           ing.Emil Moise BÎC                                                     jr.Ionela FIRIDON  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Județul Hunedoara 

Comuna Beriu  

Primar 

Nr.   42/25/14.04.2021  

 
Referat de aprobare 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia 
Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 

2020 

 

 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat în temeiul  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; 

Văzând adresa nr. 413/ 18.03.3021 privind  repartizarea  profitului net pentru anul 2020 al 

Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Orăștiei R.A, propun : 

➢ 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.  

 

 

Beriu, 14.04.2021 

 

 

PRIMAR, 

Ing.Emil Moise BÎC  


