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PROCES VERBAL 
INCHEIAT ASTĂZI  14.10.2022 , 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 procesului verbal de la sedinta ordinara din
data de 20.09.2022.
2. Aprobarea  procesului  verbal  de  la  sedinta
extraordinata din data de 30.09.2022.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
referitor la promovarea actiunilor avand ca obiect transformarea/inlocuirea amenzilor
contraventionale si a celor stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva in munca
nerenumerata in folosul comunitatii.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
5. Diverse.

Termenul  limită  de  depunere  a  propunerilor,  sugestiilor  si  opiniilor  este
19.10.2022.

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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