
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
NR. 618/22.12.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 22 decembrie 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 6 consilieri,, Absenti:Lazaroiu Marian, Buldur Ionel,Ghiga Aurel, Ioani 
Marian si 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 6 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna Primar, delegatul satesc si domnul Andrei 

Constantin-Cristian- inspector de specialitate. 
Datorita faptului ca domnul Mirigel Marian, Presedinte de sedinta este absent, este ales 

presedinte de sedinta domnul Dragancea Aurica, sa conduca sedinta Consiliului Local, fiind cel 
mai in varsta dintre consilieri, Hotararile Consiliului Local vor fi semnate de domnul Dragancea 
Aurica. 
Domnul Dragancea Aurica, Presedinte de sedinta, prezinta următoarea ordine de de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei 
Perisor -R9, conform anexei nr .1, care face parte integranta din proiectul de ho tarare. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 6 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 
functie. 

Se trece la punctul de pe ordinea de zi: 
Domnul Andrei Constantin Cristian prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 

bugetului local initial al comunei Perisor -R9, conform anexei nr.1, 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 6 voturi pentru, se aproba proiectul de hotarare. 

Diverse:nu sunt 
Domnul Dragancea Aurica, Presedinte de sedinta declară închisa sedinta Consiliului Local 

Peri sor. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 

NEAZA, 
Secretar Ge erai Delegat, 

Popescu 



ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITLE 
NR.629/21.12.2022 

privind convocarea Consiliului Local Pcrisor 
în şedinţă de indata pe data de 22.12.2022,ora 11°0 

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

PRIMARUL COMlJNl~l PERIŞOR emite prezenta DISPOZITlE: 

Art.I.. - Se convoacă Consiliul Local Perişor, judeţul Dolj în şedinţă de indata, conform 
convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 22.12.2022 ora 11°0, la sediul 
Consiliului LocaL cu următoarea ordine de zi: 

I .Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor 
-R9, conform anexei nr. l, care face parte integranta din proiectul de hotarare. 

INITIATOR: CHIPIRLIN MARIANA 
PREZINTA: CHIPIRLJN MARIANA 

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

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

A v1z LEGALrr ATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

VIORiclFJOPESCU 



.~. 

Anexă Ia Dispoziţia primarului nr. 629/21.12.2022 
PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI DE /NOA TA A CONSILIULUI LOCAL , . 
PER/SOR DIN DATA DE 22.12.2022 

Nr. proiect 
hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect ele hotarare privind 
aprobarea rcctificarii bugetului 
local initial al comunei Perisor 
-R9, conform anexei nr.1, care 
face parte integranta clin 
proiectul de hotararc. 

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 

Mirigel Marian 

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. 

AVIZ L~ALITATE 
SECRETAR NERAL DELEGAT 

VIORI OPESCU 



ROMANIA 
JU.DETUL DOL;J 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 75/22.12.2022 

privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor-R9, conform anexei nr.l 

Cons ii iul Local Perişor intrun it in sedinta de inelata la data de 22.12.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.15408/21.12.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector 
delegat,care propune rectificarea bugetului local al comunei Perişor; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.15409/21.12.2022; 
-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 administrativ, 
-Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 
-Hotararea Guvernului nr.1508/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2022. 
-HCL nr.10/27.01.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
-Comunicarea cu nr.CRRTRZ 13820/20.12.2022 a DGRFP-ATCP Craiova, 

Avand în vederea adresa cu nr. CRRTRZ 13820/20.12.2022 prin care s-a alocat suma de 
46 m[i let sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale . 

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 initial al comunei Perisor-R9 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 ele lege Primarului comunei Perişor,Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj,Compartimentului 
financiar-con tabi I . 

. <"''""'_,...-;,---0 
PREŞEDll'~Vf~SEDINTA, 

Consilier ~~u1c~~1.Aurica 

* "". I ;i~~. ~ .. }:.~ .. ; 

CONTRAS MNEAZA, 
SECRET AR GE. •,RAL .DELEGAT 

POPESC IORICA """ (-~~c1~b';)<, \\~ .... • 
~·-\ ·~··· '', )„ ....... ': / 

Adoptat V ţ,('iP1t1i'di(1::t~dÎiwîJ cu un număr de 6 voturi pentru din totalul de l l 11e111brii in functie. 
'(_; JJ.j.((\·.·, ··/ 

!'vs 1 1. 1 \ · / 


