
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI  07.01.2022 IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI

LOCAL PERISORU, JUDETUL CALARASI

Domnisoara secretar general deschide sedinta si arata ca in conformitate cu prevederile art. 134,
alin. 1, lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, domnii consilieri au fost convocati prin
notificare conform convocatorului pentru astazi 07.01.2022.

Sedinta este convocata prin dispozitia nr.  1/04.01.2022 a primarului  comunei  Perisoru si  este
legal constituita fiind prezenti 9 consilieri locali validati in functie.

 Lipsesc urmatorii consilieri : Barbieru Ancuta, Bocioaga George Florentin, Broju Aurelia Alina,
Dulgheru Vasile, Vintila Valentin Alin, Preda Costinela - Gabriela si Craciun Gheorghe.

Domnul primar arata ca a convocat sedinta din data de 07.01.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din  excedentul  bugetului  local  a
deficitului sectiunii de dezvoltare aferente anului 2021.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

Partipa la sedinta urmatorii consilieri: Luca Mihai, Craciun Cecilia - Oana, Chirvasitu Cristian,
Mares Erica,  Butnaru Constantin,  Diaconeasa Mihaita,  Barbieru Ancuta,  Budileanu Iulian -  online si
Stroe Vasile - online.

Avand in vedere ca domnul presedinte nu poate participa la sedinta extraordinara convocata azi,
data de mai  sus,  este propus si  votat  in unanimitate de consilierii  locali  prezenti,  domnul  viceprimar
Diaconeasa Mihaita.

Domnul Diaconeasa deschide sedinta si da citire ordinii de zi.         

Doamna  contabil  da  citire  Proiectului de  hotarare  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferente anului 2021.

Prezinta prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finantele publice si  anume executia bugetelor
intocmite  pe cele  doua sectiunii  astfel  incat  sa nu inregistreze plati  restante si  diferenta  dintre suma
veniturilor incasate si exercitiului bugetar curent, pe de o parte si suma platilor restante, pe de alta parte,
sa fie mai mare decat zero.

Supus la vot proiectul de aproba in unanimitate astfel devenind HCL.

Nemaifiind  discutii  se  declara  inchise  lucrarile  sedintei  extraordinare  de  indata  din  data  de
07.01.2022, drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR GENERAL COMUNA,

                 Mihaita DIACONEASA                                Iulia ANDREI


