
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
NR.602/28.12.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28 decembrie 2021 , în şedinţa de indata a Consiliului Local Perişor, 
judeţul Dolj, întrunită în temeiul art.134,alin.(1), alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, la care participa un numar de 8 consilieri.Absenti:Mirigel Marian,Lazaroiu 
Marian ,Buldur Ionel. 

Doamna Popescu Viorica - secretar general delegat prezinta procesul verbal al 
sedintei anterioare. 

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 8 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna Primar si delegatul satesc. 

Doamna Secretar general delegat prezinta următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, al comunei Perisor 

judetul Dolj, cu nr.VIII , pentru anul 2021. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 8 voturi pentru din totalul de 

11 consilieri in functie. 
Se trece la punctul de pe ordinea de zi ,. 

Doamna Primar prezinta . Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, 
al comunei Perisor judetul Dolj , cu nr.VIII, pentru anul 2021. 
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare. Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot si cu 8 voturi se aproba proiectul de hotarare. 
Domnul Ghiga Aurel , Presedinte de sedinta declară închisa sedinta Consiliului Local 

Perisor. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 
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ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 472/27.12.2021 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă de indata pe data de 28.decembrie.2021 ,ora 09°0 

În temeiul art.134, alin.(1 ), alin.(4) si alin.(5),art.196,alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local Perişor, judetul Dolj în şedintă de indata, 
conform convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie , în ziua de 28.12.2021 ora 09°0, 

la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotarare privind aprobrea rectificarii bugetului local, al comunei Perisor 

judetul Dolj, cu nr.VIII, pentru anul 2021, conform Anexeir nr. 1 atasata, care face parte 
integranta din prezentul proiect de hotarare. 

INITIATOR: CHIPIRLIN MARIANA 
PREZINTA: CHIPIRLIN MARIANA 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.3. - Materialele inscrise pe proiectul ordinii. de zi se înmânează consilierilor locali 
in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.4. - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art.243 alin.(1) 
lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
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ROM ANI A 
.JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 77 /28.12.2021 

privind aprobarea rectificarii bugetului local, al comunei Perisor judetul Dolj 
cu nr.VIII, pentru anul 2021. 

Consiliul Local Perişor intrw1it in sedinta de indata la data de 28.12.2021 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.15480/24.12.2021 , al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Peri sor înregistrat sub nr.1 5491 /27 .1 2.2021; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea bugetului de stat m. 15/2021; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Proiectul de hotărâre ; 

- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Adresa CRRTRZ22857/22.12.2021 privind modificarea bugetului local. 

În temeiul art.129 alin.2 lit. b ),alin.4, lit.a),art.139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local, al comunei Perisor judetul Dolj, cu nr.VIII , pentru anul 
2021, conform Anexeir nr. 1 atasata, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 
comunei ,în termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul 
Dolj, Compartimentului financiar-contabil. 

PREŞEDINT2 lf I N~- CONTRAS MNEAZA 
Consilier GHIGA AU SECRETAR GE DELEGAT 

• ':< . * VIO POPESCU 
Adoptată în ş cf.inţă ordinfiră 'cu 11 - 1111 1r ~e 8 voturi pentru din totalul de 11 membrii inji . 
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JUDEŢUL DOLJ LA HOTĂRAREA Nr. 77/28.12.2021 

BUGETUL LOCALRECTIFICAT R8 
al comunei Perisor stabilit în sedinţă Consiliului Local Perisor 

Id t d 28122021 t 12021 A a a a e pen ru anu sursa 
VENITURI CAPITOL SUME 

BUGETAR MII LEI 
-Impozit pe veniturile din transferul proprietatii 03.02.18 4 

- cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 965 
- impozitul pe clădiri 07.02.0l 92 
- impozitul pe teren 07.02.02 308 
Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2 1 
Sume defalcate din TV A pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel 11.02.02 524 
de comună. 
Sume defalcate din TV A adaugata pt drumuri 11.02.05 18 
- sume defalcate din TV A pentru echilibrare 11.02.06 1036 
- taxa asupra mijloacelor de transport 16.02 106 
-alte impozite si taxe 18.02.50 IO 
-Venituri din proprietate 30.02.05 29 
-venituri din prestari servicii 33.02.08 166 
- Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni 35.02.01 95 
-Diverse venituri(taxe spceciale gunoi si alte venituri) 36.02 202 
- subventii pentru ajutor de căldură 42.02.34 212 
-Excedent 98.00 182 
TOT AL VENITURI 3970 

CHELTUIELI 
CHELTUIELI ADMINISTRA TIE din care: 51.02 1448 
-cheltuieli de personal 51.10 900 

-cheltuieli materiale 51.20 428 
- cheltuieli de capital 51.7 1 120 
CHELTUIELI SERVICIUL COMUNITAR 54.02 245 
-cheltuieli de personal 54.02.10 195 
-fond de rezerva 50.04 50 
S.V.S.U: 61.02 10 
-cheltuieli materiale 61.02.20 10 
INV AT AMANT: 65.02 325 
-cheltuieli de personal 65.02.10 20 
-cheltuieli materiale 65.02.20 114 
-tichete de gradinita+alocatii speciale 65.02.57 66 
-burse 65.02.59 50 
-chelt. de capital 65.02.71 75 
CULTURA: 67.02 61 
-cheltuieli de personal 67.02.10 40 
-cheltuieli materiale 67.02.20 7 

-sustinerea cultelor 67.02.59 4 

-chelt. de capital 67.02.71 10 

ASISTENT A SOCIALA 68.02 588 
-indemnizatii persoane handicap grav 68.02.57 336 
- ajutoare de urgenta 68.02.57 40 

- ajutoare de incalzire 68.02.57 212 

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 70.02 1186 
-cheltuieli materiale 70.02.20 613 
-cheltuieli de capital 70.02.71 573 
TRANSPORTURI 84.02 107 
-reparatii drumuri 84.02.20 61 
-cheltuieli de capital 84.02.71 46 
TOT AL CHELTUIELI - 3970 ~ 
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COMUNA PERISOR 

JUDETUL DOLJ 

N r.15480/24.12.2021 

Raport de specialitate 

Subsemnatul Andrei Constantin Cristian angajat in cadrul Primariei Comunei Perisor in functia de 

inspector de specialitate cu atributii de contabilitate avand in vedere urmatoarele prevederi legislative: 

- Legea 82/1 991 republicata si actualizata; 

-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 

-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

-Legea bugetului de stat nr.15/2021, 

-Adresa CRRTRZ 22857/22. 12.2021 privind modificarea bugetului local. 

Avand in vederea adresa cu nr. CRRTRZ 22857 /22.12.2021 prin care s-a suplimentat suma de 250 

mii lei capitolul 11.02.06 - sume defalcate din TVA pentru echi librarea bugetelor locale in trim.IV. 

11.02.06 786 mii lei +250 1036 mii lei 

Propun alocarea sumei de 239 mii lei pentru plata facturii restante pentru construirea miniterenului 

de sport si suma de 11 mii lei pentru reparatii drumuri comunale sesiunea decembrie 2021. 

Analizand executia bugetara propun urmatoarele mutari de sume ce au ramas neutilizate la 

capitolul 51.02 - cheltuieli materiale. 

• 9 mii de la 20.01.03 la 20.01.30 

• 13 mii de la 20.13 la 20.01.30 

• 1 mie de la 20.01.05 la 20.01.01 

Precum si de la capitolul de cultura (salarii de baza 67.02.10) suma de 10 mii la capitolul 70.02.20 alte 

bunuri servicii si 8 mii incasari suplimentare la amenzi a fi repartizate la capitolul 51.02.20 -alte bunuri si 

servicii. 

Cu ocazia sarbatorilor de iarna propun acordarea sumei de 200 de lei pentru fiecare angajat din 

organigrama Primariei Comunei Perisor din ·incasari le proprii ale institutiei. 

Bugetul astfel ajunge la a 8 a rectificare a acestuia si cumuleaza suma de 3 788 OOO lei plus execedentul 

anulului 2020 de 182 mii lei, total 3 970 OOO lei. 

Va rog a emite un proiect de Hotarare de Consiliu Local privind alocarea acestei sume. 

Inspector, O MÂ.;y./ 
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MINlSTERUL FINANTELOR 

I 

Agenţi~ Naţională de Administrare 
Fiscală 

Direcţia Genera:lă Regională a 
Finanţelor Publice - Craiova 
Activ.itatea de Trezorerie si 
Contabilitate Publica-Serviciul sinteza şi analiza 

#• • • * I t ' 

Nr CRR-TRZ 22857/22.12.2021 

D · net/d~lui:ordonator princ1p.~l . de ~credite 
UAT:C.OMUNA/OpA5/MU~ICIPIU l'C:--'k~ ... ~ rs:J(l. 
ADRESA: />El2A '?:.~. 
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PotriYit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264 /2021 privind alocarea unei 
·!\ume din· .fM(JL.tl . O~ i-e2t!rva bugeLflr"n ia (iis1.ic):dţii;i. :GLIYt:!niului pn·wi'i:z.1..1t 'ih b1Jsetut. de s.tai: 
pe anul 2021 pentru unele unităţLadministrativ-teritoriale şi adresa MFP nr.4680.07 /2021 va 
comunicam suplimentarea sumelor pef a leate din taxa pe valoare adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale alocate institutiei dumneavoastră, pentru plata cheltui'elilor 
curente şi de capital,astfel: 

mii lei· 

Program an Influente HG. Program 
Indicator 1264/2.021 actualizat 2021 Trim IV 2021 ____ .„_.„, ... ____ 

11 .02.06 · Sume 
defalcate din taxa pe 

valo<;trea adaugata ,fîf:; .+.JSO /03~ pentru. echilibrarea 
bugetelor locale 

- · -- -·-----... „.„ •. _ ___ 

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare ; în conformitate cu dispozitiile 
legale ,a .sumei alocaţe. 
Veţi opera influenţa pe \ n şi pe trimestrul IY,conform comunicarii . 
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u eose ita con 4erat1e, 
Silviu Mircea PJR Î4ETU 
Director Gener~/--~ \ , 
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\ Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, 

Craiova, jud. Dolj 
Tel: 0251 525925 0251 413897 
Fax:0251525925,e-mall: 
Oa te. Craiova. Dj@mfinante.ro 
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