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CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
NR.502/04.01.2023 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 04 ianuarie 2023, 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 7 consilieri. Absenti:Ghiga Aurel, Buldur Ionel, Urziceanu Adrian, 
Ioani Marian. 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 7 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna Primar si domnul Andrei Constantin Cristian

contabil delegat al comunei Perisor. 
Domnul Mirigel Marian-presedinte de sedinta prezinta următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si utilizarea 
excedentului anului 2022 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare a bugetului 
pe anul 2023 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2023. 

Supusa la vot ordinea de zi a/ost aprobata cu 7 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 acoperirea deficitului 
Sectiunii de dezvoltare sursa A si utilizarea excedentului anului 2022 sursa A si sursa E, pentru 
finantarea sectiunilor de dezvoltare a bugetului pe anul 2023 si acoperirea temporara a golurilor de 
casa, pe anul 2023. Se da citire si raportului de specialitate. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot si cu 7 voturi se aproba proiectul de hotarare. 
Domnul Mirigel Marian, Presedinte de sedinta declară închisa sedinta Consiliului Local 

Perisor. 
Drept pentru care s- ; · t prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 

~A.Nr,,.. ·:' .. 

MNEAZA, 
Secretar G neral Delegat 

Popesc ~iorica 



ROMANIA 
JUDE TUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.1/4.01.2023 

Privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si utilizarea excedentului anului 2022 
sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare a bugetului pe anul 2023 si 

acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2023. 

Consiliul Local al comunei Perisor, întrunit în şedinţă de îndată la 4.01.2023. 
A vând în vedere: 

- Raportul nr. I 0031/03.01 .2023 al domnului Andrei Cristian - inspector de specialitate, 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de sp~cialitate ale Consi liului Local Perisor; 
- Ordinului M.F.P. nr.4271 din 15 decembrie 2022 aprobarea Normelor Metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022. 
- În baza prevederilor art.58 alin . I din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completări le ult~rioare, art.39 alin. I lit.c din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata cu 
modificarile s i completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare 
.- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, 

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 
pl"ivind Codul Administrativ. 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOT ARARE: 

Art.1.- Se aproba acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A - Bugetul local de ven ituri 
şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 60754,81 lei pentru anul 2022 din excedentul anilor precedenţi 
ş i utilizarea excedentului anului 2022 sursa A (buget local) în sumă de l l 6446,571ei pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare a bugetu lui anului 2023 si acoperirea temporara a golurilor de casa. 

Art.2.- Se aproba utilizarea excedentului anului 2022 sursa E (buget local) în sumă de 13883,04 
lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2023. 

Art.~.-Pri omunei si compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. ~ Nr 
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Adoptată în şe ~ ae mdata umăr de 7 voturi pentru din totalul de 11 membrii în junc/ie. 
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