
PROCES VERBAL
INCHEIAT ASTAZI  19.04.2022 IN SEDINTA EXTRAORDINARA  A CONSILIULUI

LOCAL PERISORU, JUDETUL CALARASI

In conformitate cu prevederile art. 133, alin. 2, art.  134, alin. 1, lit.  a, alin 2, alin. 4,
alin. 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, domnii
consilieri au fost convocati prin notificare conform convocatorului pentru astazi 19.04.2022.

Sedinta  este  convocata  prin  dispozitia  nr.  198/15.04.2022  a  primarului  comunei
Perisoru si este legal constituita fiind prezenti 12 consilieri locali validati in functie.

Domnul primar  arata ca a convocat sedinta din data de  19.04.2022 cu urmatoarea
ordine de zi:

1. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  cererii  de  finantare  si  a  devizului  general
estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii. Lucrarilor Publice si Admnistratiei
a proiectului privind obiectivul “Infiintare retea de distributie inteligenta gaze naturale in
comuna Perisoru, judetul Calarasi”;

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

Lipsesc  urmatorii  consilieri:  Diaconeasa  Mihaita,  Barbieru  Ancuta  si  Bocioaga
George Florentin.

Domnisoara secretar general deschide sedinta extraordinara si propune alegerea unui 
nou presedinte de sedinta intrucat domnul consilier Bocioaga George Florentin lipseste.

Este propusa doamna consilier Broju Aurelia - Alina. 

Supusă la vot se aproba in unanimitate. 

Doamna  presedinte  supleant  da  citire  ordinii  de  zi  :  Proiect  de  hotarare  privind
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul
Dezvoltarii.  Lucrarilor Publice si Admnistratiei  a proiectului privind obiectivul  “Infiintare
retea de distributie inteligenta gaze naturale in comuna Perisoru, judetul Calarasi”.

Supusa la vot ordinea de zi, este aprobata in unanimitate.

Domnul Primar: avem termen să-l depunem până pe 26 aprilie. 

Supus la vot acest proiect se aprobă în unanimitate. 

  Domnul  Crăciun propune  ca  la  viitoarea  ședință  să  se  prezinte  raportul  Curții  de
Conturi, procesul verbal de recepție la cămin însoțit de concract și cele două prelungiri.

Nemaifiind  discutii  se  declara  inchise  lucrarile  sedintei  extraordinare  din  data  de
19.04.2022, drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.
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