
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR. .)IC /31.03.2020 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi,31 martie 2020,în şedinţa ordinară a Consiliului Local Perişor.judeţul Dolj, 
întrunită în temeiul art.133,alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la care 
participa un numar de 11 consilieri.Absenti:Nu sunt. 

Avand in vedere decretarea starii de urgenta.prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195 din 
data de 16 martie 2020,publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.Partea l,din data de 16 martie 
2020,sedinta consiliului local va fi tinuta prin teleconferinta organizata de catre secretarul 
general UAT împreuna cu doamna presedinta de sedinta,Diaconu Luminita. 

Doamna Giubegeanu Emilia -secretar general prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. 
Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 1 O voturi si o abtinere. 

(Florica Petrica se abtine pe motivul ca nu a participat la sedinta anterioara). 
Este prezentata următoarea ordine de de zi : 
1.Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Consiliului Local Perişor . 

2.Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. 
3.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii. 
4.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 aprilie 2020 -

30 iunie 2020. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 

consilieri in functie. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Consiliului Local Perişor. Comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 11 pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.Comisia de 
specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare. Discutii :Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 11 pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii.Comisia de specialitate avizeaza 

favorabil proiectul de hotarare.Discutii :Nu sunt. 
Se supune la vot şi cu 11 pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi . 
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 aprilie 2020 

- 30 iunie 2020.Comisia de special itate avizeaza favorabil proiectul de hotarare.Discutii:Domnul 
consilier Florica Petrica este propus presedinte de sedinta pentru perioada mentionata in 
proiectul de hotarare 

Se supune la vot şi cu 11 pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Doamna.Diaconu Luminita,Presdinte de şedinţă declară închisa sedinta Consiliului Local Perişor. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 
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ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.14/31.03.2020 

privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Consiliului Local Perişor 

Având în vedere: 
- Raportul nr.11016/25.03.2020 al secretarului general al UAT comuna Perişor. care 

propune completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local 
Perişor. 

- proiectul de hotărâre ; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- H.C.L nr.26/5.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţinare al 

Consiliului Local Perişor, judetul Dolj 
- Decretul Presedintelui Romaniei nr.195 din data de 16 martie 2020,publicat in Monitorul 

Oficial al Romaniei .Partea l,din data de 16 martie 2020. 
În temeiul art. 129 alin.2 lit. a),alin.3 lit.a),art. 139 alin.3 lit.i) si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1. -Se aproba introducerea art.361 in Anexa nr.1 a Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Perişor,judetul Dolj. 

Art.2. -Articolul nou introdus va avea urmatorul text: 
Art.361 Ca urmare a decretarii starii de urgenta I in situatii exceptionale, 
constatate de catre autoritatile abilitate.precum epidemiile.pandemiile, 
fenomenele naturale extreme,cutremure,acte de terorism si alte situatii care fac 
imposibila prezenta consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului 
local ,sedintele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfasoara 
prin mijloace electronice. 

(1) Convocarea sedintelor consiliului local se va face telefonic de catre secretarul 
general al unitatii administrativ-teritoriale. 
(2) Materialele necesare sedintei de consiliu local vor fi incarcate pe pagina de internet 
a institutiei/vor fi aduse la cunostiinta fiecarui consilier local prin orice alte forme care 
sa nu puna in pericol viata/sanatatea/integritatea persoanei. 



(3) Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise catre secretarul general al UAT 
prin fax,internet,sau personal de catre secretarii comisiilor de specialitate înainte de 
începerea sedintei consiliului local. 
(4) Sedinta consiliului local se va desfasura prin teleconferinta organizata de catre 
secretarul general al UAT-ului. 
(5) Rezultatele votului vor fi consemnate de catre secretarul general al unitatii 
administrativ-teritoriale in procesul verbal al sedintei. 

~~DINTE DE ŞEDINŢĂ 
liE)irb INITA DIACONU 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GENERAL 

EMILIA~U· 

Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in funcţie 



ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.15131 .03.2020 

privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

A vând în vedere : 

• Ordonan/a Guvernului României nr. 88 din 30. 08.2001 aprobată prin Legea nr. 363 din 07. 06.2002 
privind îrifiinţarea, organizarea şi func(ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa/ii de urgenţă, 
art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (2) ; 

• Legea voluntariatului nr. 195 din 20.04.2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 481din08.11.2004 privind protecţia civilă republicată în 2008, articolul JO, litera b) şi art. 21 
alin. (3) şi (4); 

• Legea nr. 307 din 12. 07. 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 13, literele b) şi d) şi art. 31 
alin. (3) " 

• H.G. nr. 1. 57912005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, 
publicată în MO, Partea L nr. 19 din 1 O ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 7 5 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

În temeiul art. 129 alin.2 lit. b),alin.7,art. 139 alin.3 si art.196 alin.I lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art. nr. 1. Se aprobă înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă" 
pentru intervenţia în situaţi i de urgenţă, în forma prezentată în anexele nr. 1 
(organigramă) şi 2 (componenţă numerică), parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. nr. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul Primăriei Perisor. 

Art. nr. 3. Se aprobă Norma de dotare ş i înzestrare a serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă constituit la nivelul Primăriei Perisor. 
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cu un număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 membrii in functie. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR.16/31.03.2020 

privind modificarea statului de funcţii ca urmare a promovarii in clasa a unor 
functionari publici 

Consiliul Local Perisor, convocat în şedinţa ordinară în data de 31.03.2020; 
Având în vedere rapo1iul nr.11024/25 .03 .2020 al secretarului comunei Perisor,jud.Dolj, 
H.C.L nr. I 0/27.O 1.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii , 

- Proiectul de Hotarare privind modificarea statului de funcţii ca urmare a promovam m 
clasa a unor functionari publici, 

- Avizul comisiilor de specialitate, 
- Conform art.14 din ORDINUL ANFP nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor 
publici, 

- HCL nr. 11/27.O1.2020 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 
ianuarie 2020 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
Aparatului propriu al Primăriei comunei Perisor 

- In temeiul art.480 alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
În temeiul art.129 alin.2 lit. a),alin.3 lit.c),art. 139 si art.196 alin.I lit.a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. Se modifica statul de funcţii pentru Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Perisor si Compartimentul Financiar-Contabil,Taxe si 
Ipozite,conform anexei nr. l care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2.Incepand cu 1 aprilie se stabileste salariul de baza in cuantum de 3307 lei, 
care corespunde coeficientului 1,59,aferent functiei publice de inspector asistent, 
gradatie O din cadrul SPCLEP Perisor. 

Art.3. Incepand cu 1 aprilie se stabileste salariul de baza in cuantum de 4264 lei, 
care corespunde coeficientului 2,05,aferent functiei publice de inspector asistent, 
gradatie 5 din cadrul Compartimentul Financiar-Contabil,Taxe si lpozite. 

Art.4.Primarul ş i compartimentul de specialitate vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GENERth 

EMILIA~ 

inţă ordinară cu un număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri in functie. 



CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 

Nr. Numele şi prenumele 
Crt. 

1 Lăzăroi u Marian 

2 Ghigă Aurel 

3 GIUBEGEANU 
CORNELIA EMILIA 

Comp. Ad. Loc., Agr.lnfor 

4 TACU ANISOARA 

5 NAE ELVIRA 

Comp.Fin·Cont. ,Taxe şi lmpoz. 

6 CHIPIRLIN MARIANA 

7 NIŢU PAULICA 

8 OAE COSTEL 

Serv. Publ. Corn. Loc. Ev. 
Persoanei. 

9 DUDU CECILIA 

10 POPESCU VIORICA 

11 BOATA MARIA ALEXANDRA 

Biblioteca Comunală + Căminul 
Cultural 

12 FLORICA COSTINA· 
SIMONA 

Comp. Implementare Proiecte 

13 ANDREI C· TIN-CRISTIAN 

Compartiment Administrativ 

( 

Functia 
de 
demni!. 
publică 

PRIMAR 
Corn. cal.III 

VICEPRIMAR 
Corn. cal.III 

( 
At)l~XA NR.1 

la HCL nr. '~ 13Lo3. zt>20 

STAT DE FUNCTll 

Functia Cls. Nivel st 
Functia publică Cls. Grad Nivel Cls. de contractuală Gra de 

de de profes. ul sa Iar. datia sa Iar. 
conducere executie Studii 

de lor 
executie 

...__ 

SECRETAR s 
GENERAL 
Corn. cal.III 

INSPECTOR I Superior s 
CONSILIER I Superior s 

INSPECTOR I Principal s 
INSPECTOR I Asistent s 
INSPECTOR I Principal s 

REFERENT III Superior M 

INSPECTOR I Principal s 
INSPECTOR I Asistent s 

BIBLIOTEC I 
5 M 

INSP. DE SPEC. li 3 M 



( 
1 

14 SAFCEA VIRGIL 

15 BUDURNOIU GEORGETA 

16 SAFCEA STEFAN 

Serv. Voluntar pt Situatii de Urgenta 

17 POPESCU GABRIEL 

Serviciul de Uti litati Publice 
(Apă s i Canal) 

18 POST VACANT 

19 POST VACANT 

Asistenţă Socială 

20 VACANT Inspector I 

21 LUPU VALENTINA Inspector I 
--

22 VACANT 

Comp.Juridic 

23 TRANDAFIR SILVIA DENISA Consilier I 

Juridic 

NU MAR TOT AL FUNCTll PUBLICE 
NU MAR TOT AL FUNCTll PUBLICE DE CONDUCERE 
NUMAR TOTAL FUNCTll PUBLICE DE DE EXECUTIE 
NU MAR TOT AL FUNCTll CONTRACTUALE DE CONDUCERE 
NU MAR TOT AL DE FUNCTll CONTRACTUALE DE EXECUTIE 
DEMNITARI 
Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanţa de 
urgentă a Guvernului nr. 63/201 O pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare 
NUMAR TOTAL FUNCTll ÎN INSTITUTIE 

Debutant s 
Asistent s 

Asistent s 

12 
1 

11 
o 
9 
2 
3 

23 

ŞOFER 

GUARD 

PAZNIC 

Sef S.V.S.U 

ELECTROMECANIC 
li 
CASIER/INCASA TOR 

ASISTENT MEDICAL 
COMUNITAR 

- -

-
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR.17/31.03.2020 

privind alegerea preşedintelui de sedinţă 
pentru perioada 1 aprilie 2020 - 30 iunie 2020. 

Consiliul Local Perişor întrunit în sedinta ordinara la data de 31.03.2020 
Având în vedere: 

-Raportul nr.11023/23.03.2020 al secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, 
prin care se propune alegerea dintre membrii Consiliului Local Perisor a unui preşedinte de 
sedinţă pentru perioada 01 .04.2020 - 30.06.2020; 

- Proiectul de hotărâre ; 

- avizul comisiilor de specialitate; 
ln temeiul art.123,alin.1,art.197,al.1,lit.şi art.139 din OUG 5712019 privind Codul Administrativ. 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1.- Se alege domnul consilier Florica Petrica in functia de preşedinte de şedinţă pentru 
perioada 1 apri lie 2020 - 30 iunie 2020. 

Art.2.- Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu.prin intermediu secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege: 
• In stituţiei Prefectului Judeţului Dolj; 
• Primarului comunei Perisor; 
• Secretarului unităţii administrative; 
• Persoanei nominalizata la art.1. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GENERAL 

EMILIA GI~~-

voturi pentru din totalul de 11 membrii in functie. 


