
ROMANIA
 COMUNA PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

     e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

PROIECT DE HOTARARE
privind inchierea unui contract de concesiune 

nr. 14/16.02.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Cererea nr. 1.808 din 16.02.2022  a doamnei Miu Elena Maria prin care solicita incheierea
unui nou contract de concesiune;

- Contractul de concesiune nr. 27 din 08.01.1999;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 522 din 14.02.2022;
- Raportul  secretarului  general  al   comunei  Perisoru  inregistrat  sub  numarul  1.841  din

16.02.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 1.840 din 07.02.2022;
- Prevederile art. 858 - 865 si ale art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificarile cu

completarile ulterioare;
- Prevederile  Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  lucrarilor  de  construire  republicat,  cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HCL nr. 20 din 25.05.2021;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art 129 alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, si alin.14, art. 139, alin. 1 si alin.
3, lit. g si art. 196, alin. 1, lit. a, din Codula administrativ aprobat prin Ordonata de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019,     

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

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

    Art.1. Aprobarea inchierii contractului de concesiune, incepand cu data de 01.03.2022, intre
Comuna Perisoru,  in calitate de concedent  si  doamna Miu Elena -  Maria,  domiciliat  in comuna
Perisoru, str.  …………, nr.  ………., judetul Calarasi,  CNP …………., posesor al CI seria ….. nr.
………../………,  intrucat aceasta a dobandit in proprietate, prin vanzare - cumparare, imobilul -
constructie  edificat pe terenul proprietatea COMUNEI PERISOU, situat in comuna Perisoru, str.
Dumbravei, nr. 2, judetul Calarasi, inscris in cartea funciara nr. 23880-C1, sub nr. cadastral 23880-
C1, teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 27 din 08.01.1999.

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

ROMANIA
COMUNA PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea  cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice

nr. 13/16.02.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Adresa  nr.  484  din  14.02.2022  inregistrata la Primaria comunei Perisoru sub nr.
1734  din  15.02.2022 prin  care  solicita  emiterea  unei  hotarari  a  consiliului  local
Perisoru privind aprobarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pentru luna
ianuarie 2022.

- Instructiunea  nr.  2/17.02.2012  emisa  de  catre  Ministerul  Educatiei,  Cercetarii  si
Sportului prin  care cheltuielile pentru deplasarea cadrelor didactice se propun spre
aprobare consiliului local;

- HGR nr.  72/2013 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru determinarea
costului  standard per elev/prescolar si  stabilirea finantarii  de baza a unitatilor  de
invatamant  preuniversitar  de stat,  care se asigura din  bugetul  de stat,  din  sume
defalcate  din  T.V.A.  prin  bugetele  locale,  pe  baza  costului  standard  per
elev/prescolar;

- Referatul  de  aprobare  intocmit   de  primarul  comunei  Perisoru  nr.  1827  din
16.02.2022;

- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 1828 din
16.02.2022;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;
In temeiul art 129 alin. (7), din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanta de

Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019,     

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

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

    Art.1.  Aprobarea  cheltuielilor  pentru  transportul  cadrelor  didactice  pentru  luna
ianuarie 2022 in suma de 2.405 lei.

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

ROMÂNIA
COMUNA PERIŞORU

917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comnei Perișoru în Comisia de

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de
director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie -

aprilie 2022
nr. 12/15.02.2022

Primarul comunei Perișoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

-Referatul  de  aprobare al  primarului  comunei  Perişoru,  înregistrat  sub  nr.  1.740 din
15.02.2021;

- Adresa nr.  64/10.02.2022, emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean  Călărași, înregistrată la
Primăria Comunei Perișoru cu nr. 1624/1.02.2022, raportul secretarului general al comunei Perișoru
nr. 1.739/15.02.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

- Potrivit prevederilor art.  I, art. 5, alin. 4, lit. c) (ii)  din Ordinul  Ministrului  Educaţiei nr.
3.026/2022  pentru  modificarea  și  completarea  Metodologiei  privind  Organizarea  și  desfășurarea
Concursului  pentru ocuparea  funcțiilor  de director  si  director  adjunt  din unitățile  de invatământ
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4.597/2021,

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit.  a,  art. 196, alin. 1, lit  a din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Solicit
Consiliului Local Perișoru ,

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

Art.  1  Desemnarea  domnului/doamnei  __________________________,  reprezentant al
Consiliului Local Perișoru ca membru şi domnul/doamna _____________________ , ca membru de
rezervă, în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei
de director/director adjunct la Școala Gimnazială nr. 1 Perișoru.

Art. 2 Persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIȘORU

Cătălin Ionel BUCUR



 Avizat pentru legalitate
                                                                         Secretarul  general al comunei Perișoru,

                                                                                                Iulia ANDREI
ROMANIA

 COMUNA PERISORU
917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi

Tel. / fax 0242346010
     e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

                                      

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol, dotarea cu

autoturisme, alte mijloace de transport, utilaje, motounelte și  pentru consumul lunar de
carburanţi 

al acestora la nivelul Comunei Perisoru
nr. 15 din 17.02.2022

           
Primarul Comunei Perisoru, Judeţul Călăraşi,
Având în vedere:
- Prevederile art. 1, alin. (1), (3) și (4), art. 4, alin. (5), art. 5, alin. (1), (1¹), (3¹) și (9³),
art. 6, anexa nr. 2, punctele I.A.2, I.B, I.C, II.A.3 și 2.B, precum și Anexa 3, punctual
I.B.6   din  Ordonanţa Guvernului  nr.  80/2001 privind stabilirea unor  normative de
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, cu modificările și
completările ulterioare (Legea nr. 258 /2015, O.G. nr. 16/2018, O.G.R. nr. 20/2018);
-  Prevederile art.  14,  alin.  (2)  și  (3)  și  art.  25, alin.  (1)  lit.  f)  și  g)  din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-  Prevederile  Ordinului  M.T.T.  nr.  14/1982  pentru  aprobarea  normativului  privind
consumul de combustibil şi ulei pentru automobile
-  Prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare,
- Raportul de specialitate al secretarului Comunei Perisoru;
- Referatul de aprobare al viceprimarului Comunei Perisoru, Jud. Călărași;
În temeiul art  136 alin. 1,  din Orodnanta de  Urgenta a  Guvernului   nr. 57/2019

privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perisoru,

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

Art.1. (1) Începând cu anul 2022 se aprobă normativele de cheltuieli  privind acțiunile de
protocol, pentru Comuna Perisoru, după cum urmează:

I.  Organizarea de mese oficiale oferite de către primarul Comunei Perisoru :
A.  Organizarea de mese oficiale: 
               -  Limitele valorice sunt stabilite până la suma de  100
lei/persoană;



B  .    Cafea,  apă,  sucuri  sau  alte  trataţii  oferite  în  timpul  conferinţelor  sau  al  şedinţelor
organizate  de  către  primar:   -  Limitele  valorice  sunt  stabilite  până  la  suma  de  20
lei/persoană;

(2) Cheltuielile privind acțiunile de protocol se stabilesc prin bugetul anual, aprobat de către
consiliul local cu această destinație. 

 (3) Cheltuielile privind acțiunile de protocol vor fi justificate, conform prevederilor legale.

Art.2. Se  aprobă  organizarea  parcului  auto  al  Comunei  Perisoru  privind  dotarea  cu
autoturisme, alte mijloace de transport din dotarea primăriei  Comunei  Perisoru, care nu intră sub
incidența  prevederilor O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli  pentru
autorităţile  administraţiei  publice şi  instituţiile  publice,  cu modificările  și  completările  ulterioare,
utilaje și motounelte, după cum urmează:

I. Autoturisme:
- un autoturism marca Renault Kangoo

II. - Alte mijloace de transport din dotarea Primăriei Comunei  Perisoru  care nu intră sub
incidența  prevederilor  O.U.G.  nr.  80/2001 privind  stabilirea  unor  normative  de cheltuieli  pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare: 

- Buldoexcavator 
- Schäffer 9660T
- Tractor U 650
- Microbuz pentru transport elevi, 16+1 locuri, marca Fiat

II. - Utilaje și motounelte:
- Motofierăstrău (taiat brazi)  - 2 buc
- Motofierastrau (drujbă) - 1 buc;

            - Motocoase – 4 bucati 
- Motopompa - 1 buc
- Generator - 2 buc (motorina - benzina)
- Atomizor - 1 buc

Art.3.  Începând cu anul 2022, normativele de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanţi
pentru  autoturismul,  autovehiculele,  utilajele  și  motouneltele  aflate  în  dotarea  proprie  a  unităţii
administrativ teritoriale–Comuna Perisoru, în limită maximă, se aprobă conform anexei la prezenta
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.4. (1) În cazul unor situații special (calamități, incendii, inundații și înzăpeziri), atunci
când se impun intervenții urgente sau de durată, se vor folosi toate resursele din dotare, asigurându-
se combustibilul necesar pentru utilajele sau motouneltele cu care se intervine, până la înlăturarea
sau oprirea fenomenului, care a cauzat situația specialăși revenirea la normalitate.

(2) Cantitățile de combustibil utilizate în situațiile prevăzute la alineatul 1, vor fi gestionate
separat în funcție de tipul intervenției, utilajele folosite și orele de funcționare ale acestora și nu vor
fi considerate o depășire a normei de consum, chiar dacă acestea au atins/depășit norma stabilită ]n
anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre;

(3) Cheltuielile privind consumul de carburant vor fi justificate, conform prevederilor legale.
Art.5. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice hotărâre a Consiliului

Local  al  Comunei  Perisoru  privind  stabilirea  normativelor  proprii  pentru  consumul  lunar  de
carburanţi pentru autovehiculele / utilajele, aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale
- Comuna Perisoru.

Art.7. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  Comunei
Perisoru, domnul Catalin BUCUR.



INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                               Secretarul  general al comunei  Perisoru,
                                                                                                                     Iulia ANDREI

Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare nr. 15 din 17.02.2022

CONSUMUL LUNAR/ANUAL DE CARBURANȚI

pentru autoturismele, alte mijloace de transport, utilajele și motouneltele din dotarea
Primăriei Comunei Perisoru care nu intră sub incidența prevederilor O.U.G. nr.

80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Nr.
crt.

Instituţia Tip maşină Tip carburant Cotă
litrii/lună

Cotă 
litrii/an

1

U.A.T.
COMUNA

PERISORU
JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI

Autoturism
Renaul Kangoo

Motorină 200 2.400

Tractor U 650 Motorina 300 3.600

Motocoasa(drujb
ă)

Benzină 30 360

Buldoexcavator Motorina 600 7.200

Schäffer 9660T Motorina 300 3.600

Microbuz pentru
transport elevi,

16+1 locuri,
marca Fiat

Motorina 700 8.400

Motofierăstrău
(taiat brazi)  - 2

buc

Benzină 15 180

Motocoase – 4
bucati 

Benzină 40 480

Motopompa - 1
buc

Benzină 5 60

Generator Motorina 100 1.200

Generator Benzina 20 240

Atomizor - 1 buc Benzină 5 60



INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                               Secretarul  general al comunei  Perisoru,
                                                                                                                     Iulia ANDREI

ROMÂNIA
COMUNA PERIŞORU

917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunii

aflată în proprietatea privată a comunei Perișoru, județul Călărași 
nr. 16 din 23.02.2023

 Primarul comunei Perișoru, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :
-  referatul  de  aprobare al  primarului  comunei  Perişoru,  înregistrat  sub  nr.  2145  din

23.02.2022;
- raportul  secretarului general al comunei Perisoru înregistrat cu nr. 2142 din 23.02.2022;
- studiul de oportunitate in vederea initierii inchirierii unor suprafete de pasune de pe raza

comunei Perisoru înregistrat cu nr. 2143 din 23.02.2022
- regulamentul procedurii de atribuire directa privind inchirierea prin atribuire directa a unor

suprafete de pasune de pe raza comunei Perisoru, judetul Calarasi
- hotararea privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole,  in vederea calcularii

veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosintei  bunurilor prin inchiriere,  concesiune sau
arendare pentru anul 2022 a Consiliului Judetean Calarasi, nr. 239 din 21.12.2021

- adresa Directiei pentru Agricultura Judeteana Calarasi nr. 197 din 20.01.2022 cu privire la
stabilirea pretului masa verde

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Perișoru 
Analizând :
–  Ordinul  nr.  397  din  23.11.2018  emis  de  Prefectul  Județului  Călărași  prin  care  se

reconstituie  izlazul  comunei  Perișoru aparținând  domeniului  privat  al  comunei  și  administrat  de
Consiliul local în suprafață totală de 636 ha categoria de folosință pășune și arabil,

- planul de amenajament pastoral realizat și avizat în anul 2018 pentru suprafața de 279,9951
ha izlaz de către Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași, înregistrat cu nr. 546 din 15.02.2019
la Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași și nr. 1216 din 18.02.2019 la Primăria comunei
Perișoru,

-  studiul  de  oportunitate  nr.  2143 din 23.02.2022 și  regulementul  procedurii  de  atribuire
directă  privind  închirierea  prin atribuire  directă  a unor  suprafețe  de pășune de  pe raza  comunei
Perșoru, județul Călărași cu nr. 2144 din 23.02.2022,

În conformitate cu: 



- prevederile art. 3, litera d, art. 5, alin. 1, art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului Funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu ultima modificare
adusă de Legea nr. 44/2018; 

-  prevederile  Ordinului  nr.  407/2013  al  M.A.D.R.  şi  2.051/2013  al  M.D.R.A.P.  pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

-  prevederile  Ordinului  nr.  544/2013  al  M.A.D.R.  privind  metodologia  de  calcul  al
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

- prevederile H.G. nr. 1064/2013, publicată în M.O. 833 din 24.12.2014, privind aprobarea
Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

-  prevederile  art.  362,  alin.  1  din  O.U.G  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificarile și completarile ulterioare; 

- prevederile art.129 alin. 7 lit. i), r) și s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,  cu modificarile și completarile ulterioare; ; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,  cu modificarile și completarile ulterioare; 

Solicit
Consiliului Local Perișoru ,

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

Art. 1. (1). Aprobarea închirierii unei suprafețe de 269,33 ha din pășunea comunei Perișoru.
(2). Aprobarea suprafeței de pășune ce vor fi închiriate identificate conform anexei 1

la prezentul proiect de  hotărâre.
Art. 2. Aprobarea Studiul de oportunitate  în vederea iniţierii închirierii unor suprafețe de

pășune de pe raza comunei Perișoru prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Aprobarea  Regulementul procedurii de atribuire directă  privind închirierea prin

atribuire directă a unor suprafețe de pășune de pe raza comunei Perișoru, județul Călărași, prevăzut
în anexa 3 la prezentul proiect de  hotărâre.

Art. 4.    Aprobarea  duratei închirierii suprafeței de pășune pentru 7 ani.
Art. 5. Aprobarea  prețului de închiriere  a  suprafețelor  de pășune aparținând domeniului

privat al Comunei Perișoru, județul Călărași la 300 lei/ha/an.
Art. 6.   Stabilirea perioadei de pășunat între 1 mai - 30 septembrie (150 zile) a fiecărui an,

conform Amenajamentului Pastoral.
Art. 7.   Aprobarea  Contractului de închiriere prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul proiect

de hotărâre.
Art. 8.  Aprobarea Documentației de atribuire privind închirierea, prin atribuire directă a

supafeței  de 269,33 ha pășune aflată în proprietatea privată a comunei Perisoru, județul Călărași,
conform anexei nr. 5 , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.9. Aprobarea Anunțului de inchiriere, conform anexei 6.
Art. 10. Împuternicirea   Primarului Comunei  Perișoru,  pentru  organizarea  procedurii  de

închiriere și semnarea contractelor de închiriere.
Art. 11.  Constituirea Comisiei de evaluare a solicitărilor de închiriere prin atribuire directă

a suprafețelor de pășune în următoarea componență: 



Președinte: Diaconeasa Mihăiță, viceprimar
Secretar: Savin Cristinel - Sorin - consilier superior Compartiment Urbanism si Amenajarea

Teritoriului, 
Membrii: Draganoiu Maria, agent agricol
     Pânzaru Ștefan - Răzvan, consilier Compartiment Impozite si taxe locale

Deaconu Selian, casier
….…………….., consilier local

Art. 12. Aprobarea numirii membrilor si se stabileste componenta comisiei de solutionare a 
contestatiilor in vederea inchirierii dupa cum urmeaza:
          Presedinte: Tudose Camelia – referent

Secretar  comisie : Nicolae Liliana Olguta   
          Membrii: Nicolae Mariana

Burca Liliana - consilier
  Antonescu Alexandra  - Felicia – consilier

              ………………………., consilier local       
Art. 13. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea hotărârea consiliului local al

comunei Perișoru nr. 6/28.02.2019 privind inițierea procedurii de concesionare/închiriere a pășunilor
de pe raza comunei Perișoru, județul Călărași.

Art.14. Cu ducere la îndeplinire se încredințează viceprimarul comunei Perișoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIȘORU

Cătălin Ionel BUCUR

 Avizat pentru legalitate
                                                                         Secretarul  general al comunei Perișoru,
                                                                                                Iulia ANDREI



ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

P R O I E C T    H O T Ă R Â R E

privind aprobarea utilizarii excedentului realizat la 31.12.2021, pentru anul 2022

Nr. 17 / 24.02.2022

         Primarul comunei Perisoru, judetul Calarasi

   Avand in vedere: 

- Raportul intocmit de compartimentului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 2202 din 
24.02.2022;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 2203 din 24.02.2022;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Perisoru;

- Prevederile art. 39, din Legea nr. 237/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

In temeiul art 136  alin. 1, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

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

Art.1. Aprobarea  utilizarii excedentului realizat la 31.12.2021 pentru anului  2022 conform
anexei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează Consiliul local al
comunei Perisoru . 

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR



Avizat pentru legalitate
                                                                         Secretarul  general al comunei Perișoru,
                                                                                                Iulia ANDREI                                    


