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PROCES VERBAL 
INCHEIAT ASTĂZI  20.01.2023, 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 13.12.2022.
2. Aprobarea procesului verbal de la sedinta etraordinara
din data de 09.01.2023.
3. Proiect de hotarare  privind aprobarea Documentației
de  atribuire  a  contractului  de  delegare  prin  concesiune a  serviciului  de  operare  a
Centrului  de Management  Integrat  al  Deșeurilor  Ciocănești  si a stațiilor de transfer
Lehliu-Gara, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer
la  depozitul  conform  de  deșeuri  nepericuloase  Ciocănești  precum  si  colectarea,
transportul  deșeurilor  voluminoase,  deșeurilor  din construcții  si demolări,  deșeurilor
menajere periculoase din județul Călărași

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
4. Proiect  de  hotarare  mandatarea  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
Ecomanagement Salubris Călărași, ca în numele și pe seama UAT Comuna Perişoru, să
achite lunar operatorului de colectare și transport al deșeurilor contravaloarea reducerii
facturilor  emise  utilizatorilor  casnici,  din  sumele  încasate  de  la  organizațiile  care
implementează răspunderea extinsă a producătorilor si reducerea taxei de salubrizare
pentru utilizatorii casnici .

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
5. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cheltuielilor  pentru  transportul  cadrelor
didactice.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
6. Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat pentru
prescolarii si elevii din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Perisoru, judetul Calarasi in anul
scolar 2022 - 2023, pe perioada desfasurarii cursurilor .

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru



7. Proiect de hotarare privind validarea si insusirea Dispozitiei Primarului Comunei
Perisoru nr. 421/21.12.2022, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
al Comunei Perisoru pentru Trim. IV al anului 2022.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Perisoru  pentru
anul 2023.

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

Termenul  limită  de  depunere  a  propunerilor,  sugestiilor  si  opiniilor  este
25.01.2023.

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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