
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.612/09 .12.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 09 decembrie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj, 
întrunită în temeiul art.133,alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la care 
participa 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 delegatul satesc. 
Domnul Mirigel Marian presedinte de sedinta prezinta următoarea ordine de de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -R7, 
conform Anexei nr. I si nr.2, care fac parte integranta din proiectul de hotarare. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului: Montaj in statii pompe de evacuare ape uzate 
menajere. 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 11 voturi. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 

Domnul contabil Andrei Cristian, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului 
local initial al comunei Perisor-R7, conform Anexei nr. I si nr.2, care fac parte integranta din proiectul de 
hotarare.Se da citire raportului de specialitate si celor doua anexe. 
Discutii:Nu sunt. 

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: Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului: Montaj în statii pompe 
de evacuare ape uzate menajere. 
Discutii:Nu sunt 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru, se aprobă proiectul de hotarare. 
Discutii:Nu sunt 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
DIVERSE.Discuţii:Nu sunt. 

Domnul Mirigel Marian, Presedinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local Perişor. 
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. 626/29.11.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 09.12.2022,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 09.12.2022 ora 10°0,la 
sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi prevazuta in anexa la prezenta 
dispozitie 

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinara a Consiliului Local Perisor din data 
de 09.12.2022, 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 inscris pe proiectul ordinii de zi. 

Art.4. - Materialele inscrise 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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ROMANIA 
JUDE TUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.72/09.12.2022 

privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -R7, 
conform anexei nr.1 si nr. 2 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta de indata la data de 09.12.2022 
A vând în vedere: 

-Rapotiul de specialitate nr.15111/28.11.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector 
delegat,care propune rectificarea bugetului local al comunei Perişor; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.15141/29.11.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
- Legea 8211991 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
- Legea nr. 3 l 7 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 
-HCL nr.I 0/27.01.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
- Comunicarea cu nr.CRRTRZ 13045/25.11.2022 a DGRFP-ATCP Craiova, 

Avand in vederea adresa cu nr. CRRTRZ 13045/25.11.2022, prin care s-a retras suma de 13 mii 
lei capitolul 11.02.02 - sume defalcate din TV A . 

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-R7 conform Anexei nr. I si nr.2, 
care fac 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~ Primarului comunei Perişor,Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj,Compartimentului 
financiar-con~i1. JV{ Â )I~" 
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Adoptată în ş ~~"ii::ră cu un număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 membrii in functie. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 73/09.12.2022 

privind aprobarea proiectului: Montaj in stafii pompe de evacuare ape uzate menajere 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta de indata la data de 09.12.2022 
A vând în vedere: 
-Raportul de specialitate nr.15142/29.11.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian 

inspector de specialitate, cu atributii de contabilitate; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.15142/29.11.2022; 

- Avizul comisiilor de specialitate; 
-. - Proiectul de hotarare; 

- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
- Legea nr. 317 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 
-HCL nr.10/27.01.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
-Legea nr.51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice republicata; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. b si lit d,alin.4, alin. 7,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 proiectul: Montaj in statii pompe de evacuare ape uzate menajere. 
Art.2.- Modificările de natura tehnică ce vor fi efectuate de specialişti în domeniu a sistemului centralizat 

de canalizare respectiv modificare staţiei de epurare nr. 2 în sensul ca aceasta va avea un rol de colectare şi 
respectiv împingere a apei uzate către cealalta staţie de epurare -nr. I, şi respectiv la iesirea catre Craiova 
unde exista un bazin de colectare a apelor uzate si montarea unei pompe de împingere catre statia de epurare 
a apelor uzate si conducta aferenta. 

Modificarile mentionate mai sus sunt propuse in baza efectuarii a unor vizite in teren de către 
specialistii Companiei de Apa Oltenia in scopul eficientizarii sistemului centralizat de canalizare. 
Art.3. - Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.4.-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-coH~·-· Â .• ,. , 
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nu tăr de 11 voturi pentru din totalul de 1 membrii in functie. 


