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PROCES VERBAL 
INCHEIAT ASTĂZI  23.06.2021 , LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI PERISORU

Subsemnţii : Bucur Ionel Catalin primar şi Andrei Iulia secretar general al comunei
Perisoru,  judeţul  Călăraşi  ,  astăzi  data  de  mai  sus  am  procedat  in  conformitate  cu
prevederile  art.  6  alin  1  si  2,  din  Legea  52/2003,  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică locală , la aducerea la cunostinţă publică a iniţiativei primarului de a
elabora  urmatoarele proiecte de hotărâre : 

1. Aprobarea  proceselui  verbal  al  sedintei  ordinare   din
25.05.2021;
2. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale
si atestarea apartenentei la domeniul privat a unor terenuri situate in Comuna Perisoru;
3. Proiect  de  hotarare  privind  insusirea  documentatiei
cadastrale  a  unor  terenuri  situate  in  Comuna  Perisoru,  satul  Tudor  Vladimirescu,
judetul Calarasi;
4. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului
referitor  la  condiţiile  în  care se  realizează  accesul  furnizorilor  de  reţele  publice  de
comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a comunei Perişoru;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de alipire
a imobilului cu numarul cadastral 25133, inscris in Cartea Funciara numarul 25133, cu
imobilul  avand  numarul  cadastral  23490,  inscris  in  Cartea  Funciara  nr.  23490  a
localitatii Perisoru;
6. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cheltuielilor  pentru
transportul cadrelor didactice;
7. Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  de
venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Termenul limită de depunere a propunerilor, sugestiilor si opiniilor este  28.06.2021.
Acestea se depun  zilnic intre orele 12ºº-14³° - la secretarul general al comunei Perisoru,

la sediul instituţiei. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare.

PRIMARUL COMUNEI PERISORU,
Catalin Ionel BUCUR

                                                                           

                                                                                     Secretarul General al comunei Perisoru ,
                                                                                              Iulia ANDREI
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