
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
NR.603/10.11.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 1Onoiembrie2022, în şedinţa de indata a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj, întrunită 
în temeiul art.134,alin.( l), alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Admini strativ, la care participa un 
numar de 10 consilieri, (domnul Ioani Marian participa on-line, cu aprobarea presedintelui de sedinta si a 
domnilor consilieri , sa participe si sa voteze), Absenti:Mirigel Marian. 

Doamna Popescu Viorica - secretar general delegat prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. 
Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 1 O voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna Primar, delegatul satesc si domnu l Andrei Constantin

Cristian- inspector de specialitate. 
Domnul Lazaroiu Marian presedinte de sedinta prezinta următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei terenului inregistrat la pozitia 13 din 

inventarul domeniului public al comunei Perisor, cu denumirea "Teren aferent centru social ", in suprafata 
de 2152 mp avand ca vecinatati la est -Budurnoiu Virgil, la vest -drum comunal aprobat prin HCL nr.19 din 
28.03.2014, in Teren aferent constructie asezamant cultural in comuna Perisor, judetul Dolj" cu suprafata 
de 2152 mp cu aceleasi vecinatati si actualizarea inventarului domeniului public a l comunei Perisor. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local in itial al comunei Perisor -
R5, conform anexei nr.1, care face parte integranta din proiectul de hotarare. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 10 voturi pentru din totalul de 11 consilieri infunctie. 

Se trece Ia primul punct de pe ordinea de zi: 
Domnul Andrei Constantin Cristian prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii 

destinatie i terenului înregistrat la pozitia 13 din inventarul domeniului public al comunei Perisor, cu 
denumirea "Teren aferent centru social ", in suprafata de 2152 mp avand ca vecinatati la est -Budurnoiu 
Virgi l, la vest -drum comunal aprobat prin HCL nr.1 9 din 28.03.2014, in „Teren aferent constructie 
asezamant cultural in comuna Perisor, judetul Dolj" cu suprafata de 2 152 mp cu aceleasi vecinatati si 
actualizarea inventarului domeniului public a l comunei Perisor conform Anexei nr 1. Se da citire 
Raportului de specialitate si anexei nr. 1. 

Discutii: Nu sunt. 
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi: 

Domnul Andrei Constantin Cristian prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetului local initial al comunei Perisor -R5, conform anexei nr. l , care face parte integranta din 
proiectul de hotarare. Se da citire Raportului de specialitate si anexei nr. 1. 

Discutii: Nu sunt. 
Se supune la vot si cu 1 O voturi pentru, se aproba proiectul de hotarare. 
Domnul Lazaroiu Marian, Presedinte de sedinta declară închisa sedinta Consiliului Local Perisor. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (tre i) exemplare. 

CONTR~EMNEAZA, 
Secretar G neral Delegat, 

Pop u Viorica 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
Nr.67/10.11.2022 

Privind aprobarea schimbarii destinatiei terenului înregistrat la pozitia 13 din inventarul domeniului 
public al comunei Perisor, cu denumirea "Teren aferent centru social'', în suprafata de 2152 mp avand ca 
vecinatati la est -Budurnoiu Virgil, la vest -drum communal aprobat prin HCL nr.19 din 28.03.2014, în 
„Teren aferent constructie asezamant cultural in comuna Perisor, judetul Dolj" cu suprafata de 2152 mp 
cu aceleasi vecinatati si actualizarea inventarului domeniului public al comunei Perisor. 

Avand în vedere 
-Raportul nr.14145/09.11.2022 al domnului Andrei Constantin - inspector de specialitate, 
-Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/20 15 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
-Legea nr. 215/200 1 -Legea administratiei publice locale republicata, 
-Legea nr. 3 17/202 1 a bugetului de stat pe anul 2022, 
-Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publica republicata, 
-HCL nr. I 0/27.O1.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si a planului de investitii 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.14783/09.11.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 

A vand in vedere întocmirea documentatiei pentru aprobarea finantarii investitiei"Construire asezamant cultural in 
comuna perisor, judelui Dolj"si propunerea schimbarii destinatiei terenului înregistrat la pozitia 13 din inventarul 
domeniului public al comunei Perisor, cu denumirea "Teren aferent centru social ", in suprafata de 2152 mp avand 
ca vecinatati la est -Budurnoiu Virgil, la vest -drum communal aprobat prin HCL nr.19 din 28.03.2014, in „Teren 
aferent constructie asezamant cultural in comuna Perisor, judelui Dolj" cu supra fata de 2152 mp cu aceleasi 
vecinatati. Terenul este intabulat si are numarul cadastral 30665 din 2015. 

In temeiul art. 129 alin. (1) alin. 2 lit .b si lit.c, alin. 4 lit.d sie, alin 6 şi art. 139 alin. (3) litera d sie, art 196 
alin. 1 lit a si art 289 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.I. Se aproba schimbarea destinatiei terenului înregistrat la pozitia 13 din inventarul domeniului public al 
comunei Perisor, cu denumirea "Teren aferent centru social ", in suprafata de 2152 mp avand ca vecinatati la est -
Budurnoiu Virgil, la vest - drum comunal aprobat prin HCL nr.19 din 28.03.2014, in „ Teren aferent constructie 
asezamant cultural in comuna Perisor, judelui Dolf' cu suprafata de 2152 mp cu aceleasi vecinatati. Terenul este 
intabulat si are numarul cadastral 30665 din 2015. 



ROMANIA 
JUDE TUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.68/10.11.2022 

privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -RS,conform anexei nr.1 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta de indata la data de 10.11.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.14 781/09.11.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector 
delegat,care propune rectificarea bugetului local al comunei Perişor; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Peri sor înregistrat sub nr.14 782/09 .11 .2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 82/ 1991 republicata si actualizata; 

-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordon anta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 
-HCL nr. I 0/27.O 1.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
-Comunicarea cu nr.CRRTRZ 2 180/03.1 1.2022 a DGRFP - ATCP Craiova, 
-Adresa scolii cu nr.1822/07.11.2022 privind alocarea de sume, 
-H.G.1306/2022 - Hotărâre privind a locarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului, prevazut in bugetul de stat in anul 2022, pentru unele unitati administrative teritoriale si adresa 
M.F.nr.466911/2022. 

Avand in vederea adresa cu nr. CRRTRZ2 I 80/2022prin care s-a alocat suma de 200 mii le i capitolul 
11 .02.06 - sume defalcate din TV A pentru echi librarea bugetelor locale. 

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

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.-Se aproba rectificarea bugetului local initial al comunei Perisor-R5 conform Anexei nr. I , care 
face pa11e integranta din prezentul proiect de 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,lnstituţie i Prefectului Judeţul Dolj,Compartimentului 
financiar-contabi t.< 

1..""I 
•Î ' 

PREŞED ?~E SEDINT A, 
Consilier L Z~ OIU MARIAN 

CON SEMNEAZA, 
SECRETAR ENERAL DELEGAT 

POP U VIORICA 

1 l/rdiha;fcu un număr de JO voturi pentru din totalul de 11 membrii in functie. 


