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                                  ANEXA 7 la regulament 

       

 

REGISTRUL*1) 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local pe anul 2022 

 

    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 hotărâre 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 

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. ....../......". 
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 şi numele persoanei de 

specialitate care realizează 

raportul compartimentului 

de resort, precum şi 

numărul şi data 

înregistrării acestuia. 

 

 

 

1. 21..01.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea contului de executie la 

data de 31.12.2021 

-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 

comert    

    -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

Contabilitate  Nu este cazul Nu este cazul 31.01.2022 adoptat 

2. 21.01.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea planului de actiuni sau 

lucrari de interes local ce se vor 

fectua de catre beneficiarii de 

ajutor social in anul 2022 

-comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti   - 

Asistenta sociala Nu este cazul Nu este cazul 31.01.2022 adoptat 



3 | P a g e  
 

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 

3. 21.01.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea modificarii si 

completarii nomenclatorului 

stradal al 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 

Registrul agricol Nu este cazul Nu este cazul 31.01.2022 adoptat 
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de agrement 

4. 21.01.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Desemnarea consilierilor locali din 

cadrul CL care vor face parte din 

comisisia de evaluare a 

performantelor individuale ale 

secretaruluigeneral al 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 Nu este cazul Nu este cazul 31.01.2022 adoptat 

5. 21.01.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Alegerea presedintelui de sedinta 

pentru luniile februarie, martie, 

aprilie 2022 

-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 

Secretar general Nu este cazul Nu este cazul 31.01.2022 adoptat 
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gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ. 

 -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

6 03.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Modificarea prevederilor HCL NR. 

61/2.11.2021 cu privire la 

finantarea proiectului: Moderniare 

strazi 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 agrement 

Viceprimar Nu este cazul Nu este cazul 07.02.2022 adoptat 

 

7 03.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobaareaa bugetului general pe 

anul 2022 

comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Viceprimar Nu este cazul Nu este cazul 07.02.2022 adoptat 
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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 

8 10.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Modificarea organigramei si a 

statului de functii 

-- 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 

Secretar general Nu este cazul Nu este cazul 07.02.2022 adoptat 
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

9 08.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea numarului de posture 

pentru insotitorii persoanelor cu 

handicap grav pe anul 2022 

- 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 

Asistenta sociala Nu este cazul Nu este cazul 08.02.2022 adoptat 

 

10 08.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Analiza datelor de inscriere in 

Registrul agricol pentru perioada 

2020-2024 

-- comisia pentru 

administraţie 

7conom locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

7conomic sociale, 

buget finante, 

Referent agricol Nu este cazul Nu este cazul 08.02.2022 adoptat 
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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 08.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea atribuirii in folosinta 

gratuita si incheierea unui  

contract de comodat pe o 

perioada de 2 ani, cu CEC BANK SA 

– Sucursala Rm Valcea, in vederea 

instalarii unui ATM, la sediul 

administrative al Primariei 

Comunei Perisani, pentru spatial in 

suprafata de 2 mp. 

-- comisia pentru 

administraţie 

8conom locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

8conomic 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 Nu este cazul Nu este cazul 08.02.2022 adoptat 

 

12 08.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea delegarii gestiunii 

activitatii de colectare si transport 

a deseurilor  municipal din comuna 

Perisani, prin achizitie directa, 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 08.02.2022 adoptat 
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catre SC URBAN SA 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 

13 08.02.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Insusirea depunerii juramantului 

de catre Popa Ion, consilier local 

din partea PNL 

-- 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 

Secretar general Nu este cazul Nu este cazul 08.02.2022 adoptat 
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

14 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Rectificare buget -- 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 Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 

15 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Atestarea inventaririi domeniului 

public al comunei Perisani 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 
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administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

16 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea modificarii statutului 

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 Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 

17 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea modificarii 

regulamentului privind prestarea 

de activitati in folosul comunitatii. 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Juridic Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 
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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 

18 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Insusirea raportului cu privire la 

inventarierea anuala a 

patrimoniului 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 

Comisia inventariere Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

19 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea Regulamnetului privind 

inchirierea prin licitatie publica a 

bunurilor immobile ( terenuri si 

contsructii) aflate in domeniul 

public si privat al UAT 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 

Juridic Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 

20 15.03.2022 Buican Constantin 

Sanu Georginel 

Aprobarea demararii procedurii in 

vederea depunerii proiect “ 

Renovarea energetic a cladirii 

publice cu destinatia invatamant 

Scoala Profesionala Perisani 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 
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administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

21 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Modificarea organigramei sis 

astatului 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 Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 

22 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Acordarea unui mandate special 

reprezentantului Comunei Perisani 

in vederea exprimarii votului in 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 
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AGA APA VALCEA 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 

23 15.03.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Acordarea unui mandate special 

reprezentantului Comunei Perisani 

in vederea exprimarii votului in 

AGA APA VALCEA cu privirea la 

modificarea si completarea 

Contractului de delegare a 

gestiunii nr 1/2008 

-- 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 

Viceprimar Nu este cazul Nu este cazul 15.03.2022 adoptat 
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

24 18.04.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Rectificare buget -- 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 Nu este cazul Nu este cazul 18.04.2022 adoptat 

25 18.04.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Alegerea presedintelui de sedinta 

pentru luniile, mai, iunie, iulie  

2022. 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Secretar general Nu este cazul Nu este cazul 18.04.2022 adoptat 
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administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

26 18.04.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Rectificare buget -- 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 Nu este cazul Nu este cazul 18.04.2022 adoptat 

27 18.04.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea proiectului si a 

acheltuielilor aferente “ Renovarea 

energetic a cladirii publice cu 

destinatia invatamant Scoala 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 18.04.2022 adoptat 
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Profesionala Perisani” 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 

28 31.05.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea contului de executie si 

incheire a exercitiului bugetar 

ladata de 31. 03 2022 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 31.05.2022 adoptat 
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

29 31.05.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea  transferului imobilelor 

terenuri din proprietatea publica a 

UAT Perisani in proprietatea 

publica a statului si din 

administrarea Consiliului Local 

Perisani in administrarea 

Ministerului Transporturilor prin 

CNAIR 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 Nu este cazul Nu este cazul 31.05.2022 adoptat 

30 31.05.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea  strategiei de 

dezvoltare locala acomunei 

Perisani, judetul Valcea in perioada 

2021-2027 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Secretar general Nu este cazul Nu este cazul 31.05.2022 adoptat 
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administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

31 31.05.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea indexarii impozitelor si 

taxelor aplicabile in anul 2023 cu 

cota de inflatie de 5, 20 % 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 31.05.2022 adoptat 

32 31.05.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea regulamentului propriu 

privind masurile metodologice, 

organizatorice, termenele si 

circulatia proiectelor de hotarari 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Secretar general Nu este cazul Nu este cazul 31.05.2022 adoptat 
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ale autoritatii deliberative 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 

33 31.05.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Desemnarea domnului  Leonte 

Dumitru Sorin , viceprimarul 

comunei Perisani ca reprezentant 

legal al proiectului “ Renovarea 

energetic a cladirii publice cu 

destinatia invatamant Scoala 

Profesionala 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 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 31.05.2022 adoptat 
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

34 29.06.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Activitatea asistentilor personali 

aipersoanelor cu handicap grav, 

pentru perioada ianuarie- iunie 

2022 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 29.06.2022 adoptat 

35 29.06.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea planului annual de 

evolutie a tarifelor APA VALCEA 

- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 29.06.2022  



23 | P a g e  
 

administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

36 29.07.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea planului anual de 

evolutie a tarifelor 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 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 29.07.2022  

37 29.07.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea contului de executie si 

incheiere al exercitiului bugetar la 

data de 30.06.2022 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

38juridică, apararea 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 29.07.2022  
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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 29.07.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea indicatorilor tehnico-

economici :Amenajari exterioare in 

cadrul S.P.Perisani, 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 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 29.07.2022  
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

39 29.07.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea indicatorilor tehnico-

economici: Infiintare spatiu picnic 

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 agrement 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 29.07.2022  

40 29.07.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Alegerea presedintelui de sedinta 

pentru luniile mai, iunie, iulie2022. 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 29.07.2022  
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administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

41 11.08.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Privind participarea la Programul 

privind cresterea eficientei 

energetice a infrastrucurii de 

iluminat public si aprobarea 

documentatiei de avizare a 

lucrarilor de interventie si 

indicatorilor tehnico-economici : 

Modernizarea sistemului de 

iluminat public stradal 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 agrement 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 11.08.2022  

42 11.08.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Acorarea unui  ajutor financiar de 

urgenta cetateanului Apostol 

Vasile in vederea construirii unuei 

locuinte, vechea locuinta fiind 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Asistenta sociala Nu este cazul Nu este cazul 11.08.2022  
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distrusa in urma unui incendiu in 

data de 03 mai 2022 

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 

43 29.08.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Acorarea unui  ajutor financiar de 

urgenta cetateanului Prundeanu 

Nicusor Iustin in vedrea 

achizitionatii unei proteze la 

coapsa dreapta amputata. 

-- 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 

Asistenta sociala Nu este cazul Nu este cazul 29.08.2022  
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învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

44 29.08.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Desemnarea reprezentantului CL 

in Consiliul de Administratie al S.P. 

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 

Agent turism Nu este cazul Nu este cazul 29.08.2022  

45 29.09.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Rectificare buget -- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 29.09.2022  
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administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

46 

 

29.09.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea sumei de 50 000 lei din 

bugetul local pentru organizarea si 

desfasuraeea sarbatorii Zilele 

comunei si a evenimentului 

POSADA 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 29.09.2022  

47 29.09.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Acorarea unui  ajutor financiar de 

urgenta cetateanului  Brindusel 

Aurelia in vederea construirii unuei 

locuinte, vechea locuinta fiind 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

Asistenta sociala Nu este cazul Nu este cazul 29.09.2022  
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distrusa in urma unui incendiu in 

data de 04 .09. 2022 

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 

48 29.09.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Stabilirea impozitului/taxei pe 

cladiri anul 2023 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 29.09.2022  



31 | P a g e  
 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

49 29.09.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea Raportului de analiza a 

capacitatii de aparare mpotriva 

incendiilor in comuna Perisani, 

sem  , anul 2022 

-- 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 

Isu Nu este cazul Nu este cazul 29.09.2022  

50 29.09.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Analiza  stadiului de inscrierea  

datelor in Registrul Agricol pentru 

perioada 2020-2024 la data de 

30.06.2022 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

 - comisia pentru 

programe de 

dezvoltare 

economico sociale, 

buget finante, 

Agent agricol Nu este cazul Nu este cazul 29.09.2022  
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administrarea 

domeniului public si 

privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

51 12 10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Rectificare buget -- 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 Nu este cazul Nu este cazul 12 10.2022  
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52 12 10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea  proiectului  de 

hotărâre cu privire la 

„Imbunatatirea serviciilor publice 

pentru cresterea calitatii vietii 

cetatenilor prin digitalizare" si 

depunerea spre finantare în cadrul 

apelului de proiecte 

PNRR/2022/C10, componenta I O - 

Fondul Local, Obiectivul de 

investitii - I. 1.2: Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul 

verde -ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de 

management urban/local), precum 

si  aprobarea notei de 

fundamentare si a cheltuielilor 

legate de proiect, în comuna 

Perișani, județul Vâlcea”. 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 12 10.2022  

53 12 10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea studiului de 

oportunitate, a documentatiei de 

atribuire si a necesitatii incheierii 

unui contract de inchiriere privind 

spatiul :Cabinet stomatologic 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 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 12 10.2022  
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comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

54 12 10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Modificarea si completarea anexei 

B la HCL nr. 71/21.12.2022 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 12 10.2022  

55 

 

12 10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

aderarea Comunei Perisani la 

Serviciul de Audit Public Intern al 

Filialei Judeţene Vâlcea a Asociaţiei 

Comunelor din România, începând 

cu data de 01 ianuarie 2023 

-- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

cetateneşti. 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 12 10.2022  
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 - 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 

56 31.10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

însuşirea Acordului de cooperare 

pentru organizarea şi exercitarea 

activităţii de audit public intern cu 

Filiala Judeţeană Vâlcea a 

Asociaţiei Comunelor din România 

-- 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 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 31.10.2022  
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de agrement 

57 31.10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea contribuţiei UAT pentru 

susținerea și funcționarea 

Serviciului de audit public intern 

din cadrul Filialei Judeţene Vâlcea 

a Asociaţiei Comunelor din 

România, conform Hotărârii 

Adunării Generale. 

-- 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 Nu este cazul Nu este cazul 31.10.2022  

58 31.10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea regulamentului de 

organizare si functionare a 

caminelor culturale dn cadrul UAT 

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 

Ag turism Nu este cazul Nu este cazul 31.10.2022  
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gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

59 31.10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea regulamentului de 

organizare si functionare a cladirii 

„ Zona recreationala 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 agrement 

Ag turism Nu este cazul Nu este cazul 31.10.2022  

60 31.10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

darea in administrare a 

microbuzului VL 05 HXR catre 

Scoala Profesionala Perisani. 

- comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 31.10.2022  
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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 

61 31.10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

alegerea presedintelui de sedinta 

pentru luniile noiembrie, 

decembrie 2022  - ianuarie 2023. 

- 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, 

Secretar general Nu este cazul Nu este cazul 31.10.2022  
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activitati sportive si 

de agrement 

62 31.10.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Proiect de hotărâre cu privire la 

incheierea unui contract cadru 

vizand acoperirea costurilor nete 

pentru colectarea, transportul, 

stocarea, sortarea in vederea 

valorificarii deseurilor de ambalaje 

la nivelul UAT 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 

Contabilitate Nu este cazul Nu este cazul 31.10.2022  

64 29.11.2022 Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea sumei de 17 000 lei din 

bugetul  local pentru cumpararea 

cadourilor copiilor 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 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

65  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Alocarea din bugetul local a sumei 

de 40 mii  lei pentru sustinerea 

activitatii  unitatilorde ccult din 

comuna 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 

 Nu este cazul Nu este cazul   

66  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea sumei de 17 000 lei din 

bugetul  local pentru cumpararea 

cadourilor copiilor din comuna 

Perisani, judetul Valcea 

comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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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 

67  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea planului anual de 

actiuni privind serviciile sociale 

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, 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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activitati sportive si 

de agrement 

68  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea protocoalelor de 

colaborare incheiate intre MMSS si 

UAT Perisani – HUB de servicii 

MMSS 

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 

 Nu este cazul Nu este cazul   

69  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Rectificare buget 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 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

70  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobare PAP 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 

 Nu este cazul Nu este cazul   

71  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Stabilire impozite anul 2023 comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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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 

72  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Activitatea asistentilor sociali 

pentru perioada iulie – decembrie 

2022 

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, 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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activitati sportive si 

de agrement 

73  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea implementarii 

proiectului dotare camine cultural 

in localitatile Spinu si Mlaceni 

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 

 Nu este cazul Nu este cazul   

74  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea reteelei scolare a 

unitatilor de invatamant pentru 

anul scolar 2023-2024 

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 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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privat al comunei 

gospodarie 

comunală, protectia 

mediului servicii şi 

comerţ 

   -  comisia pentru 

învatamant, 

sănătate, cultură, 

activitati sportive si 

de agrement 

75  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Aprobarea cuantumului si a 

numarului de burse scolare 2022-

2023 

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 

 Nu este cazul Nu este cazul   

76  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT Perisani in 

AGA apa valcea in vederea 

exprimarii votului cu privire la 

retragerea comunei Ionesti 

comisia pentru 

administraţie 

publică locală 

juridică, apararea 

ordinii publice si a 

drepturilor 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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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 

77  Viceprimar, 

Leonte Dumitru 

Sorin 

Decontarea contravalorii 

cheltuielilor de deplasare pentru 

transportul intre localitatea in care 

functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul primariei 

comunei Perisani isi au domiciliul si 

localitatea de domiciliu unde se 

afla locul de munca. 

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, 

 Nu este cazul Nu este cazul   
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activitati sportive si 

de agrement 

 

 


