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PROIECT   DE   HOTARARE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă de

trei luni  (august 2021 – octombrie 2021)
nr. 36/ 11.08.2021

Primarul comunei Perisoru, judeţul Calarasi,
Având în vedere referatul de aprobare nr.  7619/11.08.2021 întocmită de Primarul comunei

Perisoru,  raportul  de  specialitate  nr.  7620/11.08.2021  întocmit  de  secretarul  general  al  comunei
Perisoru,

 
În temeiul art. 136, alin (1) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

propun :

Art. 1. Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă
de trei luni (august 2021 – octombrie 2021).

Art.2.  Cu ducere la indeplinire  a prevederilor  prezentei  se insarcineaza Consiliul  local  al
comunei Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                              Avizat pentru legalitate
                                                                                                     Secretarul General al comunei Perisoru,
                                                                                                                          Iulia ANDREI
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PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

nr. 37/ 11.08.2021

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :

- Extrasul de cont din data de 30.07.2021 privind alocarea sumelor din PNDL;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 7621 din 11.08.2021;
- Raportul  intocmit  de  compartimentului  de  specialitate  al  primarului  inregistrat  cu  nr.  7618  din

11.08.2021;
- Prevederile art. 19, art. 20, art. 33 si art.50 din Legea nr. 237/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art 129, alin. 1 coroborate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a, art. 139, alin.
3, lit. a) si art. 196, alin. 1, lit. a  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind  Codul administrativ .     

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1. Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, astfel:
La partea de VENITURI
1.A
-CAP. 07.02.01.02 ''Impozit cladiri PJ.'', se majoreaza cu suma de 24000,00lei.
-CAP. 07.02.02.02''Impozit teren PJ.'', se majoreaza cu suma de   3000,00 lei.
-CAP. 07.02.03 ''Impozit teren extravilan'', se majoreaza cu suma de   10000,00lei.
1B-  CAP  42.02.65''Finantarea  programului  de  dezvoltare  locala   ‘’,se  majoreaza  cu  suma  de

1.716.868 lei                                                            
La partea de CHELTUIELI
CAP. 51.01.03 ''Autoritati executive'' titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii),
-art.20.01.01 “furnituri de birou ,se majoreaza cu suma de 25.000 lei
-art. 20.01.30 “ cheltuieli cu bunuri si servicii” de 12.000 lei
CAP 84.02.03.03 “Strazi” titlul 71 (cheltuieli cu investitiile)
-art. 71.01.01 “constructii”,se majoreaza cu suma de 1.716.868  lei
   Pe total bugetul local,se mareste cu suma de 1.753.868 lei, atat la partea de venituri, cat si la partea

de cheltuieli.
Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al comunei

Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                                      Secretarul general al  comunei Perisoru,                
                                                                                                                   Iulia ANDREI


