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PROCES VERBAL 
INCHEIAT ASTĂZI  20.05.2022 , 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  extraordinara  din  data  de
19.04.2022.
2. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 28.04.2022.
3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  al Consiliului
local Perisoru penru o perioada de trei luni (mai - iulie 2022).

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
4. Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de concesiune.

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

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
6. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  si  completarea  HCL nr.  46  din
26.11.2018 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii a imobilului situat in comuna
Perisoru, judetul Calarasi, str. Preot Dojan, nr. 1 apartinand domeniul public al Comunei Perisoru.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
7. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici  si
asigurarea  finantarii  de  la  bugetul  local  pentru obiectivul  de investitii  “Montare  camine  cu aometru  pe
reteaua de apa potabila a localitatii, com. Perisoru, judeul Calarasi.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
8. Proiect  de  hotarare  cu privire  la  modificarea inventarului  bunurilor  care
apartin domeniului privat al Comunei Perisoru.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
9. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  prelungirii  scrisorii  de  garantie
bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii :
Modernizarea si dotarea Caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi aprobata prin HCL nr.
49/28.09.2017.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
10. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  prelungirii  scrisorii  de  garantie
bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii:
Modernizarea retelei publice de apa si Infiintarea retelei publice de apa uzata de pe raza comunei Perisoru,
judetul Calarasi aprobata prin HCL nr. 50/28.09.2017.
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Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

11.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii: Infiintare si dotare gradinita in comuna
Perisoru, judetul Calarasi aprobata prin HCL nr. 48/28.09.2017.

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

Termenul limită de depunere a propunerilor, sugestiilor si opiniilor este  18.04.2022.
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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