
ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.266/22.09.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 29.09.2022,ora 10°0 

În temeiul art.133,alin.(1 ),art.134, alin.(1 ), lit.a), 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 ordinara, 
conform convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 29.09.2022 ora 10°0,la 
sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi prevazuta în anexa la prezenta 
dispozitie 

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi a şed inţei ordinara a Consiliului Local Perisor din data 
de 29.09.2022, 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.266/22.09.2022 

PRO'ECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DATA DE 
29.09.2022. 

Nr proiect 
h<Xărâre Titlul proiectului de hotărâre 

2 

/ 

Proiect de hotarare privind 
desemnarea unui reprezentant 
al Consiliului Local in Consiliul 
de Administratie al Scolii 
Gimnaziale „Henri Coanda„ 
Perisor Dolj, pentru anul scolar 
2022-2023. 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea rectificarii bugetului 
local initial al comunei Perisor 
- R4, conform anexei nr.1 , care 
face pa1ie integranta din 
proiectul de hotarare. 

MARIANA H IRLIN PR~M 
p.' [\ 

Iniţiatorul 

proiectului 
de hotărâre 

Primar 
Chipirlin 
Mariana 

Comisiile de Preşedinţii comisii/iar 
specialitate care de specialitate 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activităţi 

economico
financiare, 
agricultură, 

administrarea 
domeniului public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 
specialitate 
pentru activitatea 
de învăţământ, 
sănătate , cultură , 
munca,protectie 
sociala, activitati 
sportive si 
agrement. 
Comisia nr.3 de 
specialitate pentru 
activităţi 

administrative 
publica, 
juridică,amenajar 
ea teritoriului, 
urbanism. 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel 
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CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOI.„J 
NR.590/29.09.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 29 septembrie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Perişor, judeţul 
Dolj , întrunită în temeiul art.133,alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la care 
pai1icipa un numar de 11 consilieri. 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 11 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna primar si clelegatuJ satesc. 
Domnul Lazaroiu Marian prezinta următoarea ordine de de zi: 
l.Proiect de hotararc privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale „Henri Coanda„ Perisor Dolj , pentru anul scolar 2022-2023. 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -
R4,conform anexei nr. I, care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 
functie. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Domnul Presedinte de sedinta prezintă Proiectul de hotărâre privi.nd aprobarea desemnarii unui 
reprezentant al Consiliului Local in Consil.iul de Administratie al Scolii Gimnaziale .,Henri 
Coanda„ Perisor Dolj , penlrn anul scolar 2022-2023. 
pro:ectul de hotarare.Discutii:Este aleasa doamna Diaconu Luminita. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetu lui local ini tial al 
corr.unei Perisor - R.4,conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Se supune Ia vot şi cu 10 voturi pentru si o abtinere domnul (Buldur Ionel) se aproba 
proiectul de hotarare. 
Discutii:Nu sunt. 

DIVERSE.Discuţii:Doamna Primar propune sedinta deschisa cu cetatenii comunei Perisor in 
data de 22 octombrie ora 10:00 I.a Scoala cu clasele I VIII Henri Coanda -Perisor. 
Domnul Lazaroiu Marian, Presedinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local Perişor. 
Drept pentru car ~ cheiat prezentul proces-verbal, în 3 (tr·ei) exemplare. 
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RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.60/29.09.2022 

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al 
Scolii Gimnaziale „Henri Coanda„ Perisor Dolj, pentru anul scolar 2022-2023. 

Cor,si liul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 29.09.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.1383 1II9.09.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector 
compartiment contabilitate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr. 13836/19.09.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
- Legea 1/2011 Legea educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare, 
- OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si functionare a 

consil iului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 
-Adresa scol ii nr. I 034/30.08.2022, prin care solicita desemnarea unui reprezentant in Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale „Henri Coanda„ Perisor Dolj pentru anul scalar 2022-2023 
- art 4 lit.a) si art.5 a lin. I si 2 Iit.a),art. I O din OMEN 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei

cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din uni tati le de invatamint preuniversitar; 
si ait.96 alin.2 lit.a)din Legea 1/201 1 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.d alin.(7), lit.a, art.139 alin.(1), art.196 alin.1 lit.a, din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aproba ca reprezentant al Consiliu lui Local, desemnat in Consiliul de Administratie al Scolii 
Gimnaziale „Henri Coanda„ Perisor Dolj, pentru anul scolar 2022-2023, doamna consilier Diaconu 
Lu:ninita. 

Art.2.Primarul comunei şi compartimentul de contabi litate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj, Consiliului de 
Administratie al Scolii Gimnaziale „Henri Coanda„ Perisor si persoanei nominalizate la art. I. 

CONTRASEMN A.ZA, Consilier 
Secretar Gen I Delegat, 

Viorica Po e u 

inară cu un număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 membri in functie. 



ROMANIA 
JUDE TUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.61/29.09.2022 

privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -R4,conform anexei nr.1 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 29.09.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.13825/ 19.09.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector 
delegat,care propune rectificarea bugetului local al comunei Perişor; 

- Referatul de aprobare a l primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.13865/20.09.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 82/ 1991 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul adm inistrativ, 
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 
-HCL nr.10/27.01.2022 privind aprobarea bugetu lui local pe anul 2022 
-Comunicarea cu nr.CRRTRZ 10281 / 10.09.2022 a DGRFP-ATCP-Craiova 
-Comunicarea cu nr.1121108.09.2022 a sco lii gimnaziale Henri Coanda Perisor, 
-H.G.1156/2022 - Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022. 

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

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1.-Se aproba rectificarea bugetului local initial a l comunei Perisor-R4 conform Anexei nr. I , care 

face parte 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,Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj,Compartimentului 
fina:iciar-contabil. 
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