
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.524/17 .02.2023 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 17 februarie 2023, 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 cu aprobarea domnilor consilieri si a domnului presedinte ca 

domnul Lazaroiu Marian sa participe si sa voteze on-line ne fiind prezent in Localitate. 
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: 

I .Proiect de hotarare privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pentru perioada 01 martie 2023 
-31mai2023. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 17 .03 .2024 a Scrisorii de 
garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 575118.12.2015 in suma de 8.660.351,70 lei in vederea garantarii in 
procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului "PROIECT INTEGRAT ADI BRADESTI-COTOFENII DIN FATA-PERISOR", in 
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720000T210941700085/17.1 l.2015 si a.actelor aditionale 
ulterioare încheiate intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara BRADESTI - COTOFENII DIN FATA-. . 

PERISOR si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local al 

comunei Perisor pe anul 2022 la nivelul trimestrului IV-executia bugetara sursa A si E la data de 31 
decembrie 2022 conform Anexei 1 si nr. 2 atasate. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Perişor a bransamentelor 
din reteaua publica de distributie a apei potabile, inclusiv căminele de branşament indiferent de modul de 
finaţare al execuţiei acestora şi a branşamentelor de canalizare. . 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii salari ilor de baza cu pana la 50% pentru salariatii 
implicati în accesarea si implementarea proiectelor cu fonduri europene si PNRR, proportional cu timpul 
efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect. ·. · 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii numitului Ghejan Marius Marian privind acordarea din 
bugetul local al comunei Perisor a sumei de 3000 de lei pentru achizitiqnarea unei proteze lQcomotorie. 
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 11 voturi. · 

Se trece Ia primul punct de pe ordinea de zi. . 
Domnul Mirigel Marian - presedinte de sedinta, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea alegerii 
presedintelui de sedinta pentru perioada O I ma1iie 2023 - 31 mai 2023. · 
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Discutii:Este propus si ales domnul Urziceanu Adrian Mihai. . 
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentr.u, se aprobă proiectul de liotarare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. , 

Domnul Mirigel Marian - presedinte de sedinta, prezintă: Pro.iect de hotar~re P,t'ivind ·aprobarea 
solicitarii prelungirii pana la data de 17 .03 .2024 a Scrisorii de garantie de la FNQCJMM . SA IFN nr. 
575/18.12.2015 in suma de 8.660.3 51,70 lei in vederea garantari i in procent de 110% a 'obligatiilor qe plata 
a avansului de 7.873.047,00 lei din fondurile nerambursabil.e pentru in:iplementarea proiectului "PROIECT 
INTEGRAT ADI BRADESTI -COTOFENH DIN FATA - PERISQR„, in baza contractului de finantare 
nerambursabila nr. C0720000T2 l 0941700085/17.11 .2015 si a actelor aditionale ulterioare încheiate intre Asociatia· 
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de Dezvoltare Intercom unitara BRADESTI- COTOFENIT DIN FATA-PERlSOR si Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale; 
Discutii:Nu sunt 

Se.supune la vot şi cu 11 voturi pentru, se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la pun(!tul 3 de pe ordinea de zi. 

. ·· :·· 

Domnul Mirigel Marian -presedinte de sedinta, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local . al comunei Perisor pe anul 2022 la nivelut, · . 
trimestrului IV-executia bugetara sursa A si E la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 1 ·si nr. 2 · . , · 
atasate. · 
Discutii:Nu sunt. 

Se sµpune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se

1

trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
D.omriul Mirigel Marian -presedihte de sedinta, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii 
in domeniul public al comunei Perişor a bransamentelor din reteaua publica de distributie a apei potabile, 
inclusiv căminele de branşament indiferent de modul de finaţare al execuţiei acestora şi a branşamentelor 
de canalizare. 
Discutii: Se aproba· cu mentiunea c'a in termen de 5 ani sa se puna in practica toate bransamentete.de 

alimentare cu apa sa fie scoase la limita de proprietate a utilizatorului. 
Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru si o abtinere domnul (Buldur Ionel) se aprobă proiectul de 
hotarare . .. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 
Domnul Mirigel Marian -presedinte de sedinta, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea 
majorarii salariilor de baza cu pana la 50% pentru salariatii implicati in accesarea. si ,implementarea 
proiectelor cu fonduri europene si PNRR, proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare 
proiect. 
Discutii:Nu sunt. 
Se supune la vot şi cu 8 voturi pentru si 3 abtineri(Buldur Ionel, Urziceanu Adrian si Lazaroiu 
Marian) se aprobă proiectul de hotarare. 

Se tr~ce la punctul 6 de pe ordinea de zi. . „ . " 1 " , .• c:t :„:. :!i 

Domnul Mirigel Marian -presedinte de sedinta, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea . . · · 
cereriLnumitului Ghejan Marius Marian privind acordarea din bugetul local al comunei Perisor a sumei de 
3000.deilei . pentru achizitionarea unei proteze locomotorie. 
Discutii:Nu sunt. . 
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare . 

. D/VERSE.Discuţii:Doamna Primar prezinta Raportul anual privind starea economica„:sociafa. 
si·demediu a comunei Perisor, Judetul Dolj, pe anul 2022. 
Domnul Mirigel Marian, Presedinte de şedihţă, declară închisa sedinta Consiliului Local Perişor. 
Drept.pen · ~·7'~-... " cheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 1 ,;: •· 
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RAPORT ANUAL 
privind starea economică ,socială şi de mediu a 

· comunei Perişorjudeţul Dolj , 
pe anul 2022 

. ·. ·.·..:.· 

::: 

.„. 

. ';· · 

„. 

Subsemnata Chipirlin Mariana,primarul comunei Perişorjudeţul Dolj,în ~onfonnitate 
cu Codul Administrativ,aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvemului,nr.57 /20 l 9,art .. 154 şi 
155,prezint Consiliului Local Perişor,prezentul raport privind starea economică,socială:.şi de 
mediu ,pe anul 2022: ·::·, 

Activitatea economică s-a desfăşurat conform bugetului local pe anul preced.ent,aprobat<le 
către .Consiliul Local.Am cuprins toate sectoarele. de activitate ale comunei:administrţiţie 
publică,îrivăţământ,cultură şi culte,serviciul de evidenţă a persoanelor, dezvoltare public.ă şi· utilităţi; 

<S-a dispus efectuar_ea studiuluj de fezabilitate pentru proiectul:Construire ase;zaµiânt 
cultural,in comuna Perisorjudetul Dolj,proiect care se va depune ia C.N.I.pentru implementare şi 
finanţare; · . :„ . 

S-a depus cererea de fimµ1tare şi s-a aprobat proiectul:Retehnologizare statii de. epurare ,in 
com.Perisorjudetul Dolj,finantat• din P.N.R.R:;· '· 

S-a depus cererea de finantare si s-a semnat."contractul .de flnantare cu M.I.P.E.pentru 
proiectul:Construire puncte de reîncarcare vehicule,in comuna Perisorjudetul Dolj; .. : 

S-au depus pentru Scoala cu clasele I-VIII,Hynri Coanda,Perisor,2 proiecte .Pentru 
combaterea abandonului scol_ar şi pentru dotarea cu materiale didactice; 

S-au efectuat reparaţii la drumurile comunale; . . ' ' •I 

S-au semnat contractele de finanţare pentru cadastrarea terenurilor extravilane ,sectoarele 8 
si 9; 

S-au debitat ,urmărit şi încasat taxele şi impozitele locale.~a 31.12.2022,avem urmatoarele 
liste de tămăşiţe,cf.Anexei,nr.1; '· 

Activitatea serviciului de apă şi canalizare s-a efectuat de către cei" 3 prestatori,încasarea 
taxelor de apă şi Canal S-a laCUt de Către pefsonalul Contractual de la nivelul instit~ţiei;:> I' ' 

: . .S-au sprijinit proprietarii de teren pentru subvenţiile agricole şi alte probleme legat~ de . 
terenuri;.inclusiv de islazul comunal; · · . · " _„ ' 

1 
· 

.„ Asistenţa socială este sprijinită prin compartimentul_local, .în anul 2022 am a~t ~p. ţiumăr 
de: 50 dos~e de ajutor social,32 alocaţie complementară ,indemnizaţii persoane cu handicap 16, . 
249 do~are ajutor de încălzire,227 pachete cu, ajutoare alimentare; · . ,. ·: .. ,„ 
. In sistemul educaţional şcolar,preşcolar şi gimnazial am avut un numar de 143 de copii,la 

li 

care s-au aşigurat toate cheltuielile de funcţionare; , . 
. . . frotecţia mediului am asig_urat-o prin efectuarea curăţeniei domeniului public· şf privat al 

comunei,prin montarea de coşuri de gunoi stradale şi prin pubelele selective. · ·. 
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ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
NR.14/17.02.2023 

privind alegerea presedintelui de sedinta 
pentru perioada 1 martie 2023 - 31 mai 2023 

C~nsiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 17.02.2023. 
A vând în vedere: 
- Raportul nr. 10580/09.02.2023, al secretarului general delegat al comunei Perisor, prin 

care propune alegerea dintre membrii Consiliului Local Perisor a unui presedinte de sedinta pentru 
perioada 1 martie 2023 - 31 mai 2023; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, înregistrat sub nr. 10581/09.02.2023; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 123 alin. 1, art. 139 si art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1 Se alege domnul Urziceanu Adrian Mihai in functia de presedinte de sedinta pentru 
perioada 1 martie 2023 - 31 mai 2023. 

Art.2 Secretarul general delegate al unitatii administrativ - teritoriale va duce la îndeplinire 
prezenta hotarare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriuîn termenul prevăzut de lege: , 
Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 
Primarului comunei Perisor, .. ,., '( 
Persoanei nominalizate la art.1. 

CONTRASEM = EAZA, J.tH. 

SECRETAR GENERAL Di EGAT ALUAT, 
VIORIC PESCU 
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RO MANIA 

JUDETUL DOLJ . 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE. 
NR.15/17.02.2023 ·, 

;· .: 
·. · 
;;··: 
.:• 

.. , 

I 

Privind aprobarea solicitarii prelungirii" pana la data de 17.03.2024 a Scrisorii de garantie de la 
FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.201'5 in suma de 8.660.35f,70 lei in vederea garantarii in procent 
de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din fonduril~. nerambursabile pentru 
implementarea proiectului "PROIECT JNTEGRAT ADI BRADESTI -COTOFENII DIN FATA -
PERISOR", in baza contractului de finantare neramburs?bila nr. C0720000T210941700085/i7.11.2015si 
a actelor aditionale ulterioare încheiate intre Asociatia de Dezvoltare Iotei-comunitara BRADESTI -

··COTOFENIIDIN.FATA-PERISORsi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. · 

· Consiliul Local al Comunei Perisor, jud.Dolj, întrunit în sedinta ordinara din data de 
17.02.2023 ·: 

- Raportul de specialitate nr. 10614/10.02.2023, întocmit de dorrţnul Andrei Constantin, 
inspector comp.contabilitate; ~ . ~ , ·. ,_ 

- Legea 82/1991 republicată ·şi actualizată; . „ · -/ 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată; . 
- O.U.G. nr.5.7/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice ale 

comunelor. . ;'. " 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, înregistrat sub J.11'· 10615/10.02.2023 
- Proiectul· de hotărâre; · , 

. i· I . 

- Avizul comisiei de specialitate. . 
În temeiul art.129 alin. (1) alin. 2 1it .b şi alin. 4 lit. „d„ si „e„ şi art. 139 alin. (3) litera „ d „ 
din O.U.G. nr', 57/2019 Codul administrativ: ' · 

HOT ARASTE: ·' 
Art.1. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 17.03.2024 a Scrisorii de ·garantie de !a 

FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.2015 în suma de 8.660.351,70 lei in vederea garantarii in procent de 
110%"·a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului "PROIECT INIBGRAT ADI BRADESTI-COTOFENII DIN FATĂ-PERISOR", în 
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720000T210941700085/l 7.l f.2015 si a actelor aditionale 
ulterioare încheiate intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara BRADESTI. - COTOFENII DIN FATA
PERISOR si Agentia pentru F'inantarea Investitiilor Rurale; 

~ Art.2. Primarul comunei Perisor, jud. Dolj, va duce la indeplinire prevederile ~ pr~.zentei 
HOTAB-A.I_U. . .· · .. ,: , 1. 

Art„3 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, în termenul p~evăzut de lege Instituţiei 
Prefectului i Dolj, primarului comunei Perisor, Compartimentului financiar-contabil. , · 

., 0 M A ;:'.l' ~ . ·.: ' . 

PRE .. fiINT~ ~. ŞEDI ŢĂ, CONTRAS MNEAZA, 

..._ ... :1 fi·6. , "' :J: VIORIC OPESCU . '' 1 : • 

Co ~liW" ~ ; .P. '\~ ., AN SECRET AR GENER L DE_I;EGAT ALUAT, 
c , . . 

I C •1 .„ .;, . ./ ~ ~· 
Ado tţf,ă-. tl/nqr cu u1111umitr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 1embrii i11/unctie. 

<t-- 9. . ~ ... .. ~ "' (.· 
.sr ~' . . o 

'\I t u \.. . 
' I 

... .. . i 

1 • 
. I: 

. . . ' ' .1 ~ „ 

. . t 

' •. li.-. . ' 

· .. 
I 1,.. ! " a.. 



ţ .. 

I 
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂREA 

NR.16/17.02.2023 
privind aprobarea indicatorilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local al comunei Perisor 
pe anul 2022 la nivelul trimestrului IV-executia bugetara sursa A si E Ia data de 31 decembrie 
2022 conform Anexei 1 si nr. 2 atasate. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 17.02.2023 
A vând în vedere: 

-Raportul nr. I 0616/10.02.2023, întocmit de domnul Andrei Constantin, inspector 
comp.contabilitate; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.10617/10.02.2023; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023. 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

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

t · ..,, " 
. " CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTARARE: 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂREA 

NR.17 /17.02.2023 
· 1,Privind trecerea in domeniul public al comunei Perişor a bransamentelor din reteaua 

publica de distributie a apei potabile, inclusiv căminele de branşament indiferent de modul 
de finaţare al execuţiei acestora şi a branşamentelor de canalizare. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 17.02.2023 
Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. 10612/10.02.2023, întocmit de domnul Andrei Constantin, 
inspector comp.contabilitate; 

-Legea 82/1991 republicată şi actualizată; 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată; 
-0.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Legea nr.241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicata 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.10613/10.02.2023; 
- Proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul art.3, alin.I, lit.i din Legea nr.241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apa si 
canalizare republicată, precum si in temeiul art.129 alin.2, alin.4, art.139 alin.3 si art.196 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ · • ' 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1. Se aproba trecerea în domeniul public al comunei Perişor a unui număr de 720 bransamente in 

valoare 'de 690 485 lei din reteaua publica de distributie a apei potabile inclusiv căminul de branşament 
indiferent de modul de finanţare al execuţiei acestuia conform anexei nr. l. ;;„ , ţ, 
1Art.2: Se aproba trecerea în domeniul public al comunei Perişor a unui număr de 308 bransamente in 
valoare,de 142 290 lei din reteaua publica de canalizare inclusiv căminul de colectare indiferent de modul 
de finanţare al execuţiei acestuia conform anexei nr.2. . 
Art.3 Se aproba Art.1 si Art.2 cu mentiunea ca in termen de 5 ani sa se puna in practica toate bransameptele 

de alimentare cu apa sa fie scoase la limita de proprietate a utilizatorului. , 
Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si cqmp~;:timentul 

de contabilitate. 
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ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 
COMUN A PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂREA 

,. NR.18/17.02.2023 : ' 

Privind aprobarea majorarilor salariilor de baza cu pana la 50% pentru salariatii implicati 
in accesarea si implementarea proiectelor cu fonduri europene si PNRR proportional cu 
timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect. 

Consiliul Local Perişor întrunit în sedinta ordinara la data de 17.02.2023 
A vând în vedere: 
-Raportul de specialitate nr.10598/10.02.2023, întocmit de domnul Andrei Constantin, inspector 

comp.contabilitate; 
-Legea 82/ 1991 republicata si actualizata; 
-Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale comunelor 
-Legea nr.227/2015 privin Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
-LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice cu modificarile si actualizari. 
-Legea nr.368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.10609/10.02.2023; 
- . Pr~iectul de hotărâre; l „ 
-Avizul comisiilor de specialitate; , . ··i.·.- ~ :1 

În temeiul art.129, art.139 alin.3 si art.196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Admini~trativ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Arţ.1.Se aproba majorarea salariilor. de baza cu pana fa 50% pentru salariatii 1qip~ic~ţi A~ 

accesarea si implementarea proiectelor cu fonduri europene si PNRR proportional cu timpul 
efectiv· alocat activitatilor pentru fiecare proiect. · 

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si 
compartimentul de contabilitate. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,în termenul prevăzut de lege 

I ,~"\ •-. •• 

t', (I 

• l ,, 



'i 

I 
RO MANIA 

JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
NR.19/17.02.2023 

privind aprobarea cererii numitului Ghejan Marius Marian, privind acordarea din bugetul 
local· al comunei Perisor a sumei de 3000 de lei pentru achizitionarea unei proteze 
locomotorie 
Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 17.02.2023. 

Având în vedere: 
-' Raportul de specialitate nr. 10610/10.02.2023, întocmit de domnul Andrei Constantin, 

inspector comp.contabilitate; 
- Legea 82/1991 republicată şi actualizată; 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice ale 

comunelor. 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată; 
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Legea nr 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 
- Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

aprobata prin Hotararea Guvernului nr.268/2007. 
- Cererea numitului Ghejan Marius Madan cu nr. I O 164/16.01.2023 . 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, înregistrat sub nr.10611/10.02.2023; · 
- Proiectul de hotărâre; · · 
- Avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 129, art.139, art.196 si art 199 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ: 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOT ARARE: 
Art:t.se aproba cererea numitului Ghejan Marius Marian privind acordarea din bugetul local al comunei 

Perisor
1a ·sumei de 3000 de lei pentru achizitionarea unei proteze locomotorie. 

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si compartimentul 
de contabilitate. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriuîn termenul prevăzut de lege: 
Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 
Primarului comunei Perisor, 
Persoan · ... rrtrr'ţf~~~e la art.1. 
Comg ifnGifolui fiit~~ar-contabil. 
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CONTRAS~NEAZA, 
SECRET AR GENERA ELEGAT ALUAT, 

VIORICA PESCU 
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Adoptată eilinJă o t · a V cu un număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 membrii infunctie. 
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