
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
NR. 502 /05.01.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi , 05 ianuarie 2022, 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 10 consilieri. Absent:Lazaroiu Marian. 

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 Popescu Viorica-secretar general delegat prezinta următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E 
si utilizarea excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de 
dezvoltare a bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022. 

Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 1 O 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 acoperirea deficitului Sectiunii de 
dezvoltare sursa A si sursa E si utilizarea excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru 
finantarea sectiunilor de dezvoltare a bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor 
de casa, pe anul 2022. Se da citire si raportului de specialitate. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot si cu 1 O 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. 1 /4.01.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă de indata pe data de 5 ianuarie 2022,ora 10°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, judeţul Dolj în şedinţă de indata, 
conform convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 5.01.2022 ora 10°0 , 

la sediul consiliului local , cu următoarea ordine de zi: 
Art. 2. - Proiectul ordinii de zi a şedinţe i de indata a Consiliului Local Perisor din data 

de 05.01.2022 este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie 
Art.3. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente 

asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi. 
Art.4. - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 

in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 
Art.5. - 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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Anexă la Dispoziţia primarului nr. 01/04.01.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL 
PER/SOR DIN DATA DE 05.01.2022. 

Nr. proiect 
hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

Iniţiatorul 

proiectului 
de hotărâre 

Proiect de hotarare privind Primar 
acoperirea deficitului Sectiunii de Chipirlin 
dezvoltare sursa A si sursa E si Mariana 
utilizarea excedentului anului 2021 
sursa A si sursa E, pentru 
finantarea sectiunilor de 
dezvoltare a bugetului pe anul 
2022 si acoperirea temporara a 
golurilor de casa, pe anul 2022. 

Comisiile de Preşedinţii comisiilior 
specialitate care de specialitate 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de Mirigel Marian 
specialitate pentru 
activităţi 

economico-
financiare, 
agricultură , 

administrarea 
domeniului public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala , servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 
specialitate Dobre Adrian Emanoil 
pentru activitatea 
de învăţământ, 

sănătate, cultură, 

munca,protectie 
sociala , activitati 
sportive si 
agrement. 
Comisia nr.3 de 
specialitate pentru 
activităţi Ghiga Aurel 
administrative 
publica, 
juridică , amenaja 
rea teritoriului, 
urbanism. 
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ROM AN I A 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.1/5.01.2022 

Privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E si utilizarea excedentului 
anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare a bugetului pe anul 
2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022. 

Consiliul Local al comunei Perisor, întrunit în şedinţă de îndată la 5.01.2022. 
Având în vedere: 

- Raportul nr.10010/04.01 .2022 al domnului Andrei Cristian - inspector de specialitate, 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- Ordinul M.F.P.nr.1536/15.12.2021 privind aprobarea Normelor Metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 . 
- În baza prevederilor art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.39 alin.1 lit.c din Legea Contabilitatii nr.82/1991 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art.129, alin.2 lit.b alin.4,lit.a,art.155 alin.1 lit.c si art.197,alin.1 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1.-Să se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A - Bugetul local de 
venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 181277,53 lei pentru anul 2021 din excedentul anilor 
precedenţi şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa A (buget local) în sumă de 89546,39 lei pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa. 

Art.2.-Să se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E - Bugetul local de venituri 
şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din excedentul anilor precedenţi 
şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa E (buget local) în sumă de 6903,77 lei pentru finantarea 
sectiunii de dezvolt etulu i anului 2022. 

Art.3 ~~r co unei si compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre . C 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E si utilizarea 

excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare a 
bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022. 

Având în vedere: 
- Raportul nr.10010/04.01 .2022 al domnului Andrei Cristian - inspector de specialitate, 
- Ordinul M.F.P.nr.1536/15.12.2021 aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2021 . 
- În baza prevederilor art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, art.39 alin.1 lit.c din Legea Contabilitatii nr.82/1991 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art.129, alin.2 lit.b alin.4,lit.a,art.155 alin.1 lit.c si art.197,alin.1 din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ. 

PRIMARUL COMUNEI PERISOR propune adoptarea următorului 

PROIECT DE HOTARARE 

Art.1. -Să se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A - Bugetul 

local de venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 181277,53 lei pentru anul 2021 din 

excedentul anilor precedenţi şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa A (buget local) în sumă 

de 89546,39 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022 si acoperirea 

temporara a golurilor de casa. 

Art .2. -Să se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E - Bugetul local 

de venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din excedentul 

anilor precedenţi şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa E (buget local) în sumă de 6903,77 

lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA COMUNEI PERIŞOR 
10014/04.01.2022 

Referat de aprobare 
La proiectul de hotarare privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A 

si sursa E si utilizarea excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea 
sectiunilor de dezvoltare a bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor de 
casa, pe anul 2022. 

Analizand raportul de specialitate al domnului Andrei Cristian contabil 
delegat al comunei Perisor inregistrat sub nr.10010/04.01 .2022, prin care 
propune: 

1 .Să aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A - Bugetul local de 

venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 181277 ,53 lei pentru anul 2021 din excedentul 

anilor precedenţi şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa A (buget local) în sumă de 89546,39 

lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022 si acoperirea temporara a 

golurilor de casa. 

2 .Să aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E - Bugetul local de 

venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din excedentul 

anilor precedenţi şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa E (buget local) în sumă de 6903,77 

lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022. 

Decid: 
Aprobarea raportului. 



PRIMĂRIA COMUNEI PERIŞOR 

JUDETUL DOLJ 

Nr.10010/04.01.2022 

Raport de specialitate 

Subsemnatul Andrei Cristian - inspector delegat, expun următoarele: 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.F.P. nr.1536/ I5.12.2021 aprobarea Normelor 

Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021. 

,r'\ - În baza prevederilor art.58 alin. I din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.39 alin. I lit.c din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

I .Propun Consiliului Local Perişor să aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A 

- Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 181277 ,53 lei pentru anul 2021 din 

excedentul anilor precedenţi şi utlizarea excedentului anu lui 2021 sursa A (buget local) în sumă de 

89546,39 lei,pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022 si acoperirea temporara a 

golurilor de casa. 

2. Propun Consiliului Local Perişor sa aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E 

- Bugetul local de venituri ş i cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din 

excedentul anilor precedenţi şi utlizarea excedentului anu lui 2021 sursa E (buget local) în sumă de 6903,77 

lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022. 

Inspector, 

- - - - ---------------


