
PROCES VERBAL 

INCHEIAT ASTAZI  27.01.2022 IN SEDINTA ORDINARA  A CONSILIULUI 

LOCAL PERISORU, JUDETUL CALARASI 

 

In conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, domnii 

consilieri au fost convocati prin notificare conform convocatorului pentru astazi 

27.01.2022. 

Sedinta este convocata prin dispozitia nr. 44/20.01.2022 a primarului comunei 

Perisoru si este legal constituita, fiind prezenti 12 consilieri locali validati in functie. 

Lipseste nemotivat domnul consilier Luca Mihai si doamna consilier Preda Costinela 

- Gabriela. Lipseste motivat domnul consilier Diaconeasa Mihaita - infectat COVID. 

Domnul primar arata ca a convocat sedinta din data de 27.01.2022 cu 

urmatoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 16.12.2021; 

 

2. Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 

23.12.2021; 

 

3. Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 

07.01.2022; 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local 

si al bugetului din venituri proprii al comunei Perisoru la 31 decembrie 2021; 

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

5. Proiect de hotarare privind validarea si insusirea Dispozitiei Primarului nr. 

255/27.12.2021, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Perisoru pentru trim. IV al anului 2021; 

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului  Bucur 

Ionel Cătălin în vederea exercitării atribuţiilor Comunei Perisoru în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT 

SALUBRIS”; 

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

7. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico - economici 

actualizati urmarea aplicarii O.G. 15 din 30 august 2021  a obiectivului de 

investitii “Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perisoru, 

judetul Calarasi”; 

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

 

8. Diverse. 

 

Domnul presedinte de sedinta deschide sedinta cu prezentarea ordinii de zi.  



Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate. 

Domnisoara secretar general, la propunerea domnului primar, solicita 

suplimentarea ordinii de zi cu “Proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuielilor 

pentru transportul cadrelor didactice”. 

Domnul presedinte supune la vot propunerea facuta si este aprobata in 

unanimitate. 

Da citire in continuare punctul 1 al ordinii de zi si anume, aprobarea 

procesului verbal de la sedinta ordinara  din data de 16.12.2021. 

Supus la vot se aproba in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal de la sedinta 

extraordinara din data de 23.12.2021. 

Supus la vot se aproba in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal de la sedinta 

extraordinara din data de 07.01.2022. 

Supus la vot se aproba in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proict de hotarare privind aprobarea 

contului de executie al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al comunei 

Perisoru la 31 decembrie 2021. 

Doamna contabil prezinta contul de executie  la 31.12.2021 intocmit conform 

prevederilor legale. 

Supus la vot se aproba in unanimitate. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind validarea si 

insusirea Dispozitiei Primarului nr. 255/27.12.2021, privind rectificarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Perisoru pentru trim. IV al anului 2021. 

Doamna contabil spune ca a fost vorba despre o suma care a venit pe data de 

27.12.2021 pentru proiectul de pe  PNDL si trebuia sa fie introdusa in buget. 

Domnul presedinte Craciun intreaba daca s-a facut  receptia finala.  

Spune ca este  primul proiect cu receptie finalizata. 

Supus la vot se aproba in unanimitate. 

Se trece la pct.6 al ordinii de zi: 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 

‘’ ECOMANAGEMENT SALUBRIS’’. 

Supus la vot acest proiect este votat astfel : 3 voturi impotriva si 9 abtineri. 

Domnul Craciun spune : suntem  impotriva cresterii preturilor. 

Se trece la  punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind modificarea 

indicatorilor tehnico-economici  actualizati, urmare aplicarii OG 15 din 30 august 

2021 a obiectivului de investitii ‘’Modernizarea drumurilor de interes local din 

comuna Perisoru, judetul Calarasi’’. 

Domnul presedinte Craciun intreaba despre ce e vorba. 



Domnisoara secretar general: este vorba despre Ordonanta 15/2021, suma 

finala este mai mica decat ar fi trebuit sa fie. 

Supus la vot acest proiect este aprobat in unanimitate. 

In continuare se supune la vot si proiectul de hotarare privind decontarea 

transportului cadrelor didactice si se aproba in unanimitate. 

Se trece la:  Diverse. 

Domnul Craciun : in ceea ce priveste incalzirea la gradinita daca se poate sa se 

mareasca temperatura macar in zilele mai geroase. 

Se declara sedinta inchisa. 

Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 

27.01.2022, drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal. 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA, 

              Cheorghe CRĂCIUN                                      Iulia ANDREI 

 

 

 

 

 

 


