
ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PERIŞORU

917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

DISPOZITIE
privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Perisoru pentru data de 16.12.2021, ora 16.00

Primarul comunei Perisoru, judetul Calarasi,
Avand in vedere :

- Prevederile  dispoziţiilor art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155, alin.
(1), lit. b) şi lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ

DISPUNE: 

Art. 1.   Convoacă Consiliul local al comunei Perisoru în şedinţă ordinara pentru data de joi,  16.12.2021, ora
16.00, în sala de şedinţe a Consiliului local  din incinta  sediului primariei comunei Perisoru din str.  Parcului, nr. 4, cu
proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa 1  la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Perisoru,
fiind transmise pe suport de hartie consilierilor locali.

(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei  Perisoru în baza competenţelor acestora, conform Anexei menţionate la art. 1.

(3) Membrii Consiliului Local al comunei Perisoru sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente
asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art.  4.  Dispoziţia  se  comunică  Prefectului  judeţului  Calarasi,  prin  afişarea  pe  pagina  de  internet  a  unităţii
administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

PRIMARUL COMUNEI PERISORU,
Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                         Aviz pentru legalitate,
                                                                                                          Secretarul General al comunei Perisoru,

                                                                                                          Iulia ANDREI

Nr. 248
Emisa la Perisoru
Astazi 10.12.2021



                                                                                                 

Anexa nr. 1 la dispoziţia nr. 248 din 10.12.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Perişoru

din data de 16.12.2021, ora 16.00

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  din  26.11.2021;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor

speciale, pe anul 2022 ;
Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

4. Proiect de hotarare privind  acordarea unui mandat special domnului Bucur Ionel Catalin in vederea
exercitarii  atributiilor  Comunei  Perisoru  in  Adunarea  Generala  a  Asociatiei  de  Dezvoltare
Intercomunitara Ëcomanagement Salubris”;

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

Comisiile de specialitate cărora le-a fost trimis spre avizare proiectul de hotărâre:

Comisia de specialitate  juridică şi de disciplină ;

Comisia de învatamant, sănătate, familie, activitaţi social –culturale, culte, munca si protecţie sociala si protecţie 
copii, tineret şi sport;

Comisia de agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si 
urbanism.
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