ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 1799/19.04.2011

ANUNŢ
PRIVIND ŞEDINŢA PUBLICĂ
DIN DATA DE 27.04.2011

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică se aduce la cunoştinţa publică:
ÎN DATA DE 27.04.2011, ORELE 15.30, LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI PERŞINARI, VA
AVEA LOC ŞEDINŢA PUBLICĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERŞINARI .
PE ORDINEA DE ZI SUNT ÎNSCRISE URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii aparţinând patrimoniului comunei Perşinari pe anul 2010;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare cu Asociaţia
Centrul Judeţean de Mediere şi Perfecţionare Dâmboviţa;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar aferent
trimestrului I a anului 2011;
4. Diverse.

PRIMAR,
Marian BUNEA

PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, INIŢIAZĂ PENTRU ŞEDINŢA PUBLICĂ ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 27.04.2011, ORELE 15.30, CARE VA AVEA LOC LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI PERŞINARI, URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Măsuri pentru Prevenirea şi Combaterea
Marginalizării Sociale în comuna Perşinari, judeţul Dâmboviţa;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a
deşeurilor în instituţiile publice de pe raza comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa pe categoriile de deşeuri
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 132/2010;
Conform art. 6 alin. ( 2 ) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, până la data de 13.09.2010, orele 15,00 se primesc în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la elaborarea proiectelor de hotărâri, de la persoanele interesate, la secretarul comunei,
Corina-Beatrice IANCU.

PRIMAR,
Marian BUNEA
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PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, INIŢIAZĂ PENTRU ŞEDINŢA PUBLICĂ
EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 21.07.2008, ORELE 16.00
URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1. Proiect de hotărare privind însuşirea inventarului bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului
privat al comunei Perşinari cu completările ulterioare.

Conform art. 6 alin. ( 2 ) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, până la data de 21.07.2008, orele 16,00 se primesc în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la elaborarea proiectelor de hotărâri, de la persoanele interesate, la secretarul comunei,
Corina-Beatrice POPA.

PRIMAR,
Marian BUNEA

În data de 19.06.2008, ora 16.00, conform Ordinului Prefectului judeţului Dâmboviţa nr. 188/17.06.2008, se
convoacă consilierii declaraţi aleşi la scrutinul din data de 01.06.2008 în şedinţă de constituire.
Şedinţa de constituire va avea loc, la sediul Primăriei comunei Perşinari, cu următoarea ordine de zi :
-1. Alegerea membrilor comisiei de validare ;
-2. Prezentarea validării alegerii primarului comunei Perşinari ;
-3. Validarea mandatelor consilierilor aleşi ;
-4. Depunerea jurământului de către consilierii aleşi ;
-5. Declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Perşinari ;
-5. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al comunei Perşinari ;
-6. Depunerea jurământului de către primarul comunei Perşinari ;
-7. Alegerea viceprimarului comunei Perşinari ;
-8. Aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate

SECRETAR,
Corina – Beatrice POPA
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PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, INIŢIAZĂ PENTRU ŞEDINŢA PUBLICĂ
EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE .................................2007, orele 16.00
URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Perşinari aferent
anului 2007.

Conform art. 6 alin. ( 2 ) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, până la data de ........................., orele 15,00 se primesc în scris propuneri, sugestii
sau opinii cu privire la elaborarea proiectelor de hotărâri, de la persoanele interesate, la secretarul
comunei, Corina-Beatrice POPA.

PRIMAR,
Marian BUNEA
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Primarul comunei Perşinari informează despre intenţia de a
supune spre adoptare Consiliului Local al comunei Perşinari în
şedinţa publică ordinară din data de 29.07.2010 proiectul de

hotărâre referitor la însuşirea proiectului de stemă a comunei
Perşinari.
Potrivit prevederilor legale în materie, în termen de 10 zile de
la data prezentei, pot fi trimise propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi
înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna
Perşinari, judeţul Dâmboviţa în forma în care a fost făcut public.

PRIMAR,
BUNEA MARIAN

