
 

 
                                                  ANEXA 7 

      la regulament 
 

REGISTRUL*1) 
pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2021 

 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local; 
    B - Avizele comisiilor de specialitate sesizate*2); 
    C - Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabilă cu elaborarea raportului compartimentului de resort*3); 
    D - Alte avize necesare conform legii*4); 
    E - Numărul de amendamente*5); 
    F - Data dezbaterii în şedinţa consiliului local; 
    G - Finalizarea procedurii*6). 
 
Nr. 
înreg.  

Data înreg. Funcția, prenumele și 
numele inițiatorului 

A 
Titlul proiectului de hot ărâre a 
consiliului local 

B 
Avizele comisiilor de 
specialitate 
sesizate*2) 
    *2) Se completează 
cu denumirea 
comisiei de 
specialitate sesizată, 
precum şi cu numărul 
şi data avizului din 
partea comisiei de 
specialitate. 
 

C 
Structura/Persoana din 
aparatul de specialitate al 
primarului responsabilă cu 
elaborarea raportului 
compartimentului de 
resort*3) 
    *3) Se completează cu 
denumirea structurii, aşa cum 
este aceasta trecută în 
structura funcţională a 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, sau 
cu funcţia, prenumele şi 
numele persoanei de 
specialitate care realizează 
raportul compartimentului de 
resort, precum şi numărul şi 
data înregistrării acestuia. 
 
 

D 
Alte avize 
necesare 
conform 
legii*4) 
    *4) Se trec 
emitentul şi 
numărul şi data 
înregistrării 
avizului la 
emitent. 
 
 

E 
Numărul de 
amendamente*5) 
    *5) Se completează cu 
numărul de amendamente 
formulate pentru 
dezbaterile din plenul 
consiliului local. 
 

F 
Data 
dezbaterii în 
şedinţa 
consiliului 
local 

G 
Finalizarea 
procedurii*6) 
    *6) În cazul în care 
iniţiatorul îşi retrage 
proiectul de hotărâre a 
consiliului local se face 
menţiunea "retras". În 
cazul în care proiectul 
de hotărâre a consiliului 
local este respins se 
completează cu 
menţiunea "respins", iar 
în cazul adoptării se 
face menţiunea "adoptat 
prin Hotărârea nr. 
....../......". 
 
 

1. 07.01.2021 Primar, Ion Sandu Utilizarea excedentului anului 
2020 a sumei de 150.000 lei pentru 
aprobarea golurilor temporare de 
casa ale sectiunii de functionare, pe 
parcursul anului 2021 

 
-comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 

                    
-comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 

    

Contabilitate     adoptat 



 

    -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

2. 27.01.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea contului de execuție si 
incheierea exercitiului bugetar la 
data de 31.12.2020 

-comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti   
- comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
  -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

3. 27.01.2021 Primar, Ion Sandu Analiza stadiului de inscriere a 
datelor in Registrul agricol pentru 
perioada 2020-2024 la data de 
31.12.2020 si stabilirea masurilor 
pentru eficientizarea acestei 
activitati. 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
 - comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ 
   -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Registrul agricol    adoptat 

4. 27.01.2021 Primar, Ion Sandu Reorganizarea retelei scolare a 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din comuna 
Perisani, judetul Valcea pentru 
anul scolar 2021-2022 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
 - comisia pentru 
programe de 

Primar    adoptat 



 

dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ 
   -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

5. 27.01.2021 Primar, Ion Sandu Insusirea raportului cu privire la 
inventarierea anuala a 
patrimoniului comunei Perisani, 
judetul Valcea pentru anul 2020 

-comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti    
- comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
 -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

6. 27.01.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea planului de actiuni sau 
interes local ce se vor efectua de 
beneficiarii de ajutor social 

-comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti.   
- comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
  -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Asistent social    adoptat 



 

7. 27.01.2021 Primar, Ion Sandu Alegerea presedintelui de sedinta 
care va conduce sedintele CL pe 
luniile februarie, martie, aprilie 
2021 

 Secretar general    adoptat 

8. 01.04.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea bugetului general al 
comunei Perisani pe anul 2021 
pentru sectiunile de functionare si 
dezvoltare si estimarile pentru anii 
2022-2024 

-comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti.   
- comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
   -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

9. 02.04.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea numarului de posturi 
pentru insotitorii persoanelor cu 
handicap grav pentru anul 2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultcomisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
 

Asistent social    adoptat 

10. 12.04.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea organigramei si a 
statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei 
Perisani, pe anul 2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 

Secretar general    adoptat 



 

drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

11. 12.04.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea amenajamentului 
pastoral 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Registrul agricol    adoptat 

12. 12.04.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea actualizarii indicatorilor 
tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii Amenajare 
si dotare etaj sediul Primariei 
Comunei Perisani 

 Contabilitate    adoptat 

13. 12.04.2021 Primar, Ion Sandu Solicitare de prelungire scrisoare 
de garantie FNGCIMIN SA IFN la 
obiectivul de investitii 
Modernizare infrastructura rutiera 
de interes local in din comuna 
Perisani, judetul Valcea 

 Contabilitate    adoptat 

14. 12.04.2021 Primar, Ion Sandu Alegerea presedintelui de sedinta 
care va conduce sedintele CL pe 
luniile mai, iunie, iulie  2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 

Secretar general    adoptat 



 

pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

15. 04.05.2021 Primar, Ion Sandu Rectificarea bugetului general al 
comunei Perisani pe anul 2021 
pentru sectiunile de functionare si 
dezvoltare 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

16. 04.05.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea contului de execuție si 
incheierea exercitiului bugetar la 
data de 31.03.2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 

Contabilitate    adoptat 



 

agrement 
17. 04.05.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea indexarii impozitelor si 

taxelor locale aplicabile in anul 
2022 cu cota inflatiei de 2,60% 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

18. 04.05.2021 Primar, Ion Sandu Modificarea si completarea HCL 
nr. 13/12.02.2016 privind 
modificarea de identificare a 
beneficiarilor L. 248/2015 privind 
stimularea participarii in 
invatamantul prescolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate 
precum si modalitatea de 
solutionare a situatiilor identificate 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Asistent social    adoptat 

19. 04.05.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea regulamentului privind 
prestarea de activitati in folosul 
comunitatii 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 

Juridic     adoptat 



 

privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

20. 05.06.2021 4 consilieri PNL Punerea in aplicare a sanctiunilor 
corespunzatoare, ca urmare a 
ramanerii definitive a Raportului 
de evaluare a ANI nr. 
43133/G//II/21.11.2018 

 Consilieri PNL    adoptat 

21. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Rectificarea bugetului general al 
comunei Perisani pe anul 2021 
pentru sectiunile de functionare si 
dezvoltare 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
   - comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

22. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Predarea catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice prin CNI 
SA a amplasamentului si 
asigurarea conditiilor in vederea 
executarii obiectivului de investitii 
Construire si dotare cwentru 
medical in comuna Perisani, 
judetul Valcea 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 

Contabilitate    adoptat 



 

agrement 
23. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Modificarea si completarea pct.19 

din anexa B alte impozitesi taxe 
locale din HCL nr. 12/22.12.2020 
privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale aplicabile in anul 
2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

24. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Mandatarea reprezentantului 
Comunei Perisani in AGA APA 
VALCEA 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Juridic    adoptat 

25. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea Strategiei de Dezvoltare 
a serviciilor sociale  acordate la 
nivelul comunei Perisani pentru 
perioada 2021-2024 si a planului 
annual de actiuni privind serviciile 
sociale acordate la nivelul 
Comunei Perisani, judetul Valcea 
in anul 2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 

Asistent social    adoptat 



 

privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

26. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Modificarea organigramei si a 
statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei 
Perisani 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Secretar general    adoptat 

28. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Insusirea raportului cu privire la  
reevaluarea bunurilor proprietate 
publica aferente sistemului public 
de alimentare cu apa al comunei 
Perisani, judetul Valcea 
concesionate de SC APAVIL SA 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

29. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Intentia SC RCS RDS SA de 
reziliere a contractului de 
inchiriere nr. 7/10.02.2020 avand 
ca obiect inchiriere spatiu cablu 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 

Juridic     adoptat 



 

audio TV publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

30. 09.06.2021 Primar, Ion Sandu Modificarea anexei nr. 1 la HCL 
28/18.06.2020 – aprobarea 
asocierii comunei Perisani cu 
orasul Brezoi si comunele 
Boisoara, Caineni, Malaia, 
Racovita, Titwesti si Voineasa in 
vederea constituirii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Lotru 
Tara Lovistei 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Juridic    adoptat 

31. 05.06.2021 Primar Ion Sandu Aprobarea actualizarii indicatorilor 
tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii Amenajare 
si dotare etaj  camin cultural  
centru Perisani, judetul Valcea 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 

Contabilitate     adoptat 



 

învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

32. 05.06.2021 Primar, Ion Sandu Aprobarea actualizarii statutului 
comunei Perisani, judetul Valcea 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Juridic    adoptat 

33. 05.07.2021 Primar, Ion Sandu Solicitare de prelungire scrisoare 
de garantie pana la data de 
05.12.2021 catre FNGCIMIN SA 
IFN la obiectivul de investitii 
Modernizare infrastructura rutiera 
de interes local in din comuna 
Perisani, judetul Valcea 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

34. 05.07.2021 Primar, Ion Sandu Rectificarea bugetului general al 
comunei Perisani pe anul 2021 
pentru sectiunile de functionare si 
dezvoltare 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 

Contabilitate    adoptat 



 

sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

35. 26.07.2021 Secretar general, 
Antonescu Nicolae 
Sorin 

Alegerea presedintelui de sedinta 
care va conduce sedintele CL pe 
luniile august, septembrie, 
octombrie  2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
  - comisia pentru 
programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. -  
comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Secretar general    adoptat 

36. 26.07.2021 4 Consilieri PNL Alegerea viceprimarului comunei 
Perisani, judetul Valcea 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

 Consilieri PNL    adoptat 

37. 23.08.2021 Viceprimar, Leonte Desemnarea domnului Leonte comisia pentru Contabilitate    adoptat 



 

Dumitru Sorin Dumitru Srin viceprimarul 
comunei Perisani, judetul Valcea 
ca reprezentant legal al proiectului 
Modernizare infrastructura rutiera 
de interes local in comuna Perisani, 
judetul Valcea 

administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

38. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Desemnarea reprezentantului 
consiliului local în consiliul de 
administrare al Scolii Profesionale 
Perișani. 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Viceprimar    adoptat 

39. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Activitatea asistenților personaliși 
persoanelor cu handicap grav. 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 

Asistent social    adoptat 



 

protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

40. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Scăderea din evidentele fiscale a 
sumei de 500 lei a debitorului def. 
Tiricu Adrian. 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

41. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Desemnarea  reprezentantului 
comunei Perișani în AGA ADI  
APA VÂLCEA pentru primirea 
comunei Fârtățești în ADI APA 
VALCEA 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Juridic    adoptat 

42. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Aprobarea raportului de analiză și 
capacitate impotriva incendiilor pe 
trimestrul I anul 2021 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 

I.S.U.    adoptat 



 

                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

43. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Aprobarea regulamentul privind 
procedura de înregistrare a 
vehiculelor lente. 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Contabilitate    adoptat 

44. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Modificarea anexei la HCL nr. 
28/18.06.2020 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 

Juridic    adoptat 



 

sportive si de 
agrement 

45. 31.08.2021 Viceprimar, Leonte 
Dumitru Sorin 

Aprobarea regulamantului privind 
concesionarea bunurilor proprietate 
publica si privata a comunei 
Perisani, judetul Valcea 

comisia pentru 
administraţie publică 
locală juridică, 
apararea ordinii 
publice si a 
drepturilor cetateneşti. 
                     - comisia 
pentru programe de 
dezvoltare economico 
sociale, buget finante, 
administrarea 
domeniului public si 
privat al comunei 
gospodarie comunală, 
protectia mediului 
servicii şi comerţ. 
       -  comisia pentru 
învatamant, sănătate, 
cultură, activitati 
sportive si de 
agrement 

Juridic    adoptat 
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