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DISPOZIŢIE
privind convocarea de indata a  Consiliului Local al comunei Perişoru în şedinţă

extraordinară pentru  data de luni, 25.10.2021, ora 10.00
          

      Primarul comunei Perişoru, judeţul Călăraşi,
      Având in vedere:

- necesitatea dezbaterii unor proiecte de hotărâri în şedinţă extraordinară;

      În temeiul prevederilor art. 133, alin. (2), lit.a),  art.134, alin. (1), lit.a), alin. (2), alin. (4),
alin. (5) şi art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2019, privind
Codul administrativ, 

DISPUNE

Art.1. Convoacă de indata Consiliul local al comunei Perisoru în şedinţă extraordinară
pentru  data  de  luni,  25.08.2021,  ora  10.00  la  sediul  sala  de  festivitati  (salonul  de  nunti)  a
Primariei Comunei Perisoru, din str. Castanului, cu proiectul ordinii de zi,  in Anexa la prezenta
Dispozitie, care face parte integrante din aceasta.

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor
locali ai comunei Perişoru pe suport de hârtie. 

Art.3. Consilierii locali ai comunei Perişoru pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ.

Art.4.Secretarul general al comunei Perişoru va aduce la cunoştinţă prevederile prezentei
dispoziţii.
       

                PRIMAR,     
                                                                                      
      Ionel Catalin BUCUR                                                  Contrasemnează,
                                                                                   Secretar general al comunei, 
                                                                                               Iulia ANDREI  

Nr. 223
Emisă la Perişoru
Astazi, 21.10.2021



                                             Anexa nr. 1 la dispoziţia nr. 223 din 21.10.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru şedinţa extraordinară de indata a Consiliului local al comunei Perişoru

din data de 25.10.2021, ora 10.00

1. Proiect  de  hotarare  cu  privire  la modificarea  HCL  nr.  28  din  30.08.219  in  vederea   aprobarii
indicatorilor  tehnico - economici  actualizati  ai  obiectivului  de investitii  „Modernizarea drumurilor de
interes local din comuna Perisoru, judetul Calarasi”  urmare aplicarii Ordonantei Guvernului  nr. 15 din
30 august 2021 privind  reglementarea unor masuri fiscal - bugetare 

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru;

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 pro-
tecţie sociala si protecţie copii, tineret şi sport;

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

           PRIMAR,                                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
   Ionel Catalin BUCUR                                                           Iulia ANDREI              
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