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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL AFACERILOR INTERENE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL DOU 

REFERAT 

Nr.577, 1909,3254 

În exercitarea atributelor prevăzute de art. 255, alin. (1), din OUG 57/2019, privind 
Codul Administrativ, în urma verificării legalităţii următoarelor dispoziţii emise de Primarul 
comunei PERISOR, comunicate de către secretarul general al comunei, am constatat 
următoarele: 

Nr. Emitent 
crt. 

1. PRIMAR 

2. PRIMAR 

3. PRIMAR 

4. PRIMAR 

5. PRIMAR 

6. PRIMAR 

7. PRIMAR 

Acte verificate Observaţii 

Dispoziţia nr.390/2020- constituie comisie de inventariere a LEGALE 
elementelor de activ si pasiv 

Dispozitia nr. 1,3,48/2021 - convoaca CL LEGALA 

Dispoziţia nr.2/2021 - reactualizeza componenta Comitetului LEGALA 
Local pentru Situatii de urgenta 

Dispoziţia nr.4/2021 - inceteaza plata indemnizatie persoana LEGALE 
cu handicag_ ___ 

Dispoz!tia nr.5/2021 - acorda ajutor de urgenta LEGALA 

Dispozitia nr.10-19,49-59/2021 - acorda, modifica, suspenda, LEGALA 
inceteaza plata drepturi asistenta sociala 

Dispoziţia nr.20/2021 - constituie comisia locala de fond *vezi Nota 
funciar 

-· 

-

---- ---------· 

8. PRIMAR Dispoziţia nr.21-41,60-79/2021 - stabileste indemnizatii LEGALA 
persoane cu handica12 -

9. PRIMAR Dispoziţia nr.80/2021 - acorda gradatie pentru vechimea in LEGALA 
munca 

*Nota : Potrivit art. 2 din HG 890/2005 - constituirea comisiei locale pentru aplicarea 
legilor fondului funciar se face prin Ordinul Prefectului, prin urmare veti revoca aceasta 
dispozitie si veti inainta propunerea in vederea emiterii Ordinului pentru actualizarea 
componentei Comisiei Locale Perisor. 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL AFACERILOR INTERENE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL DOU 

REFERAT 

Nr.14442, 15071,15593 

În exercitarea atributelor prevăzute de art. 255, alin. (1), din OUG 57/2019, privind 
Codul Administrativ, în urma verificării legalităţii următoarelor dispoziţii emise de Primarul 
comunei PERISOR, comunicate de către secretarul general al comunei, am constatat 

- următoarele: 

·-

Nr. Emitent 
crt. 

1. PRIMAR 

--

2. PRIMAR 

3. PRIMAR 

Dispoziţia 

389/2020- ac 
asistenta soci 

Dispozitia 

Acte verificate 

nr.180-294,296-299,301-3 
orda , modifica , suspenda 
ala 

nr. 295/2020 - desemneaz 

06- 308 I 328-376,378-
, respinge drepturi 

a membru comisie 
receptie la te 

~· ---· 
nninarea lucrarilur 

Dispoziţia nr.300/2020 - aproba corn ponenta Comitetului 

Observaţii 

„ 

·LEGA LE 

LEGA LA 

LEGA LA 
Loc_~Q~nţ_r:!:!__ Şi_ţ!:J9ti i d_~-~E.9~.'!!§. _________ _ 

-----~-·----------- ·f-----..----------· 

4. PRIMAR LEGAL ____ Qi s129ziţg1_ _QrQ§_9J ut_Qr._g~_r:_g~_r::iţ~----~r J 09 1ll..?.l_3 l}i.?Q.?9._ -::_9i= 
nr.310/2020 - acorda gra 

r--~--------

E 

LA 5. PRIMAR 

6. PRIMAR 

f---

7. PRIMAR 

8. PRIMAR 

9. PRIMAR 

--· 

10. PRIMAR 

11. PRIMAR 

·-

12. PRIMAR 

---·--·--------

13. PRIMAR 

Dispoziţia datie , ca urmare a 
vechimii in m unea -

Dispozitia nr.311/2020 - constituie c omisie receptie a 
lucrarilor de a rhivare ----- -------------

_ _Qispo~ia 

Dispoziţia 

ca CL 
----- -------------J:!.r:.llt_~_l§/_~Q1_Q_-=:_f<?nY_Q9 

nr.315/2020 - imputernic este reprezentant pt 
ridicarea bule tinelor de vot ---

Dispoziţia comisia locala pt 
r~gaţi_r:_ea_~L --~nsa !:D.9Jl~!.i!9 ri col 

nr.317 /2020 - constituie 
~f~~!~„~r_~JIJ_Cra ri I or __ Rti~~ 

Disp_g~_@_ stimulentul educational ·-------··---------------nr ~l§-3?QL?.Q?Q.-___ 9~2.r„c:l„~ 
Dispoziţia nr. 321/2020- acorda stim ulent financiar pt copil 

nou nascut 
-------'----·--· - -----.------··---------------

Dispoziţia nr. 322/2020- aproba rep artizarea sumelor 
defalcate din 
------·----·---~·--

„-'=1.9~_ţ!JJ~Uo~a I _____ „ I'{t' __ p~ntr_l:! __ ~-~b.U!_br~r~9 ___ b 

Dispoziţia nr.323/2020convoaca Corn itetul Local pt situatii de 
urg_enta -·-·---- -----·--·-

------
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LEGA 

LEGA LA 

LEGAL E 

LA 
------

LEGA 

LEGA LA 

·-

LEGA 
f--·----

LEGA 

LE 

LE 
„ ___________ 

LEGA LA 

·--

LEGA LA 

---



14. PRIMAR _Dis120~ nr.324L2020 - QlQ_cjific~_Ql~Qzitia _nr. 190/_20_1_9 __ f---_L_EG_A_LA __ 

15. PRIMAR Dispoziţia nr. 325/2020 - stabileste inspector care va exercita LEGALA 
r--+------+-c_o_nt_r_o __ lu_l __ fi __ na_n_ciar _12!eventiv ~cadrul_Erimari~LPerişor _____ +------

16. 

17. 

18. 

PRIMAR 

PRIMAR 

PRIMAR 

Dispoziţia nr.326/2020 deleaga atributii catre viceprimar 

Dispozitia nr. 327 /2020 - sta bi Ieste indemnizatie viceprimar 

Dispozitia nr. 377 /2020 - constituie comisie anchete sociale 

PREFECT, 
NICUSO ROSCA 

------------
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LEGALA 

LEGALA 

LEGALA 



GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL AFACERILOR INTERENE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL DOLJ 

REFERAT 

I 

N r.11064, l l887,l3689, 

13649, 14082 

În exercitarea atributelor prevăzute de art. 255, alin. (1), din OUG 57 /2019 , privind 
Codul Administrativ, în urma verificării legalităţii următoarelor dispoziţii emise de Primarul 
comunei PERISOR, comunicate de către secretarul general al comunei, am constatat 
următoarele: 

Nr. Emitent Acte verificate Observaţii 
crt. 
-·--··~-------------·----~-----------------------„---·--·-------·--·--------------------------------~--------

1. PRIMAR Dispoziţia nr.117/2021 desemenaza reprezentant al primarului LEGALA 
in Consiliul de Administratie al Scolii 

-----------------+----------

---~-· PRIMAR Dispozitia __ Q!_'.__U81 173/2020 - convoaca CL _________ ~-- LEGt.!:h ____ _ 

3. _YB!.f:'1AR ______ Di ?!?Q~t~i'.l._Qr..)L~l~Q-~_Q _<=_()Q_ş_t!_ţ1:1J~~Q m]şi_~ __ ge !~~-~ptie ________________ ----'=-~-G~!:h- _ 

4. PRTMAR Disroziţia nr.LW,179/2020 - numeste personal tehnic auxiliar LEGAL.A 
al sectiilor de votare 

-------------------- -------·--·-····--·----------~------------------------·-----------·-----··---------- ---~------·-----

5. PRIMAR Dispoziţia nr.121-130,141-154/2020 - acorda , modifica, LEGALA 
sus enda drep_ţ_u__lj_9si_§_te~~s_g_gc;}@_ _________________ ~-----------

6. PRIMAR Dispozitia nr. 131-137,168-172/2020 acorda/respinge acordare LEGALA 
stimulent educational --- ------------------------·-----------·------------ ---------------------------------------------------------------·--·---------------- -----------------·-··-----·· 

7. PRIMAR Dispoziţia nr.138/2020 - aproba modificare raport serviciu LEGALA 
~-!-------- _Q_rj_Q_ transfer in interesul serviciului ________ _ 

8. PRI MAR ___ Di s_12g_~ţlCl __ Q_~_J_ 3~L_?_Q_~Q __ ~ __ JQş_~!!:!l~-~-'=1_!:_~ţ-~!c:l_________________ LEGALA 

9. PRIMAR Dispoziţia nr.140/2020 - aproba acordarea ajutorului lunar LEGALE 
___________________ J?~nt!u in~9_lf'.Jr~9Jocui_Q_tei ___________________________________________________________ _ 

10. PRIMAR Dispoziţia nr. 155,156/2020- stabileste cuantum indemnizatie LEGALE 
----- ---------------- J?_~_r.Ş_()_9_Q_(] ___ ~~-b9-QQf]f_(]_p __________________________________________ ---------

11. PRIMAR Dispoziţia nr. 157-159,178/2020- acorda/respinge acordare LEGALE 
stimulent financiar 12! cop!l no.!:!__D_a_s __ c_u_t --------------j------

12. 

13. 

PRIMAR 

PRIMAR 

Dispoziţ§___nr. 160/20~0-~p!:_obCl__susp~ndare raport serviciu 

Dispoziţia nr.161/2020- deleaga atributii ale secretarului 
general al UAT 

LEGALA 
-- -----------

Documentatie 
incompleta 

f---·-----·- ---·-----------~ -----------·--···--·--·-·····---------- __ ---------······---------------- ··---······-------·-···---------·--------- _____ ~*V~f:-JQI6 __ r1L·_L 

14. PRIMAR __ _Qj~o~ia n__r_)6Zl?020 .:=__şta_bileste _ _lD_Q~mnizati~r_im __ ar _____ +---_L_E_G_A ___ LA_ 

15. ___ffi!_~AR ________ Q1?_P-91!tLCl_Q_t:'._J_§3 I ~91_9 __ =_şţ9_gij~~!E:J_Q_gJJi~--~~~i a k_Qt afi saj u I -~ __ LE_G_~~----_ 
------------------
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-

electoral 
------ ---

16. PRIMAR Dispoziţia nr.164/2020 deleaga atributii catre inspector LEGALA 
specialitate in cadrul compartimentului contabilitate 

17. PRIMAR Dispozitia nr. 165/2020- stabileste programul de lucru al LEGALA 
aparatului de specialitate al primarului si programul de audiente 

18. PRIMAR Dispozitia nr. 166/2020 - aproba modalitatea de identificare si LEGALA 
verificare a destinatarilor finali din cadrul SNSED 

19. PRIMAR Dispozitia nr. 167 /2020 - desemenaza persoana pentru LEGALA 
coordonarea activitatilor privind munca in folosul comunitatii 

20. PRIMAR Dispozitia nr. 174/2020 - interzice consumul bauturilor LEGALA 
alcoolice in sectiile de votare si pe o raz de 50 m in jurul acestora 

21. PRIMAR Dispozitia nr. 175/2020 - convoaca adunarea sateasca LEGALA 

22. PRIMAR Dispozitia nr. 176/2020 - respinge cerere pentru acordare LEGALA 
ajutor incalzire locuinta 

Dispozitia nr.177 /2020 - desemenaza persoana responsabila Documentatie 
cu atributii in domeniul urbanismului incompleta, 

23. PRIMAR 

vezi Nota nr. 2 
*NOTA nr. 1 : Potrivit art 438 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,atribuţiile funcţiei publice de 
secretar general al UAT pot fi delegate în totalitate, pina la organizarea concursului, conducătorului 
compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu obligaţia delegării atribuţiilor 
proprii către alţi funcţionari publici. 

(6) În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale postul conducătorului compartimentului 
juridic este vacant sau temporar vacant, atribuţiile funcţiei publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), unui alt 
funcţionar public, cu respectarea alin. (9). 

(7) Prin excepţie de la alin. (3) şi (9), în situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate al primarului 
nu există un funcţionar public căruia să îi fie delegate atribuţiile funcţiei de secretar general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în condiţiile alin. (5) sau (6), acestea sunt delegate unui alt 
funcţionar public, în următoarea ordine: 

a) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în specialitate juridică sau 
administrativă; 

b) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă. 
(8) Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public căruia i se 

deleagă atribuţiile. . 
(9) Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi de 

vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate. 
Veti reveni si veti prezenta documente in sustinerea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege de catre 
persoana careia i-au fost delegate atributiile de secretar general al UAT, in sensul precizat mai sus. 

* NOTA nr. 2 : Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 , ART. 36 alin.(10) Pentru comunele care nu aparţin unei 
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice 
privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, atribuţiile 
arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, 
absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, în 
colaborare cu Registrul Urbaniştilor din România. 
Veti reveni si veti prezenta documente in sustinerca indepli ii conditiilor prevazute de lege de catre persoana 
numita responsabil in domeniul urbanismului , in sensul p 
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ROMA NI A 
JUDETUL DOLJ 

PRIMARIA COMUNEI PERISOR 
NR.10151/11.01.2021 

CĂTRE, 
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDETULUI DOLJ 

Serviciul Juridic 

În conformitate cu prevederile art.197 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,vă înaintăm alăturat DISPOZITllLE de la Nr.390/2020, 1-5/2021, emise de 
Primarul comunei PERIŞOR, judeţul DOLJ, în vederea verificării,după cum urmează: 

[_E_m_it_e_n_t ---+-'-A-cte_~:..vederea verificării -·-------

, PRIMAR · Dispozitia nr.39012020 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor si 
PERIŞOR valorilor materiale apartinand consiliului local. 

Dispozitia nr.112021 privind convocarea Consiliului Local Perisor În şedintă de indata pe 
data de 06 ianuarie 2021, ora 10°0

• 

Dispozitia nr.212021 privind reactualizarea componentei nominale a Comitetului Local si 
a Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta constituite la nivelul localitatii Perisor. 
Dispozitia nr.312021 privind convocarea Consiliului Local Perisor În şedintă ordinara pe 
data de 13 ianuarie 2021, ora 10°0

• 

Dispozitia nr.412021 privind incetarea platii indemnizatiei lunare, cuvenita doamnei Mitroi 
Gheorghita persoana cu handicap grav ca urmare a decesului. 
Dispozitia nr.512021 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Mitrica Costin. 

SECRETARGENERAL DELEGAT AL UAT 
. T ACW'ANISOARA 



ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 1/5.01.2021 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă de indata pe data de 6 ianuarie 2021,ora 10°0 

În temeiul art.134, alin.(1), alin.(4) si alin.(5),art.196,alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local Perişor, judeţul Dolj în şedinţă de indata, 
conform convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 6.01.2021 ora 10°0 , 

la sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi: 
Art. 2. - Proiectul ordinii de zi a şedinţei de indata a Consiliului Local Perisor din 

data de 06.01.2021 este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie 

Art.3. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente 
asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi. 

Art.4. - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 
in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.5. - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art.243 alin.(1) 
.--·. lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

ANISOARA TACU 

1~, 
! 



Anexă la Dispoziţia primarului nr. 01/05.01.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL 
PER/SOR DIN DATA DE 06.01.2021. 

----~ 

Nr. proiect 
Titlul proiectului d: hotărâre) Iniţiatorul 

hotărâre proiectului 
de hotărâre 

1 hota rare- - Primar Proiect de privind 
acoperirea deficitului Sectiunii de Chipirlin 

dezvoltare sursa A si utilizarea Mariana 

excedentului anului 2020 sursa A 
si sursa E. 

Comisiile de Preşedinţii comisii/iar 
specialitate care de specialitate 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de Mirigel Marian 
specialitate pentru 
activităţi 

economico-
financiare, 
agricultură, 

administrarea 
domeniului public 

' si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 
specialitate Dobre Adrian Emanai! 
pentru activitatea 
de învăţământ, 
sănătate, cultură, 
munca,protectie 
sociala, activitati 
sportive si 
agrement. 
Comisia nr.3 de 
specialitate pentru 
activităţi Ghiga Aurel 
administrative 
publica, 
juridică, amenaja 
rea teritoriului, 
urbanism. 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

ANISOARA TACU 

)~~\ 
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ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

PRIMAR 

ANEXA NR.1 

LA DISPOZITIA Nr.1/2021 

CONVOCATOR 
privind convocarea Consiliului Local Perisor 

in sedinta de indata pe data de 6.01.2021, ora 10°0 

NR. NUMELE SI PRENUMELE TELEFON SEM NATURA 
CRT. 
1 BULDUR IONEL 0754306393 
2 BUSU VIOREL 0755708871 
3 DIACONU LUMINITA RAISA 0787878726 

-

4 DOBRE ADRIAN EMANOIL 0784962879 
·5 DRAGANCEA AURICA 0764777874 
---
6 GHIGAAUREL 0757026781 
7 IOANI MARIAN VICTOR 0736990896 
8 IONISOR NICOLAE 0764188060 ·<f>.,__ 

9 LAZAROIU MARIAN 0720128275 
~--------·-----

10 MIRIGEL MARIAN 0744690500 ! 1>""' .. 
11 URZICEANU ADRIAN MIHAI 0721372432 ' 

/~. '~:-' -\.f-„;--
'-' : 

' ! 
' 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT ALUAT 

TACU ANISOARA 

1v\ 



ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

PRIMAR 

ANEXA NR. 2 

LA DISPOZITIA Nr.1/2021 

CONVOCATOR 
privind convocarea delegatului satesc 

în şedinţă de indata pe data de 6.01.2021, ora 10°0 

NR. NUMELE SI PRENUMELE TELEFON SEM NATURA 
CRT. 

1 IOVAN SAVASTICA 0730035181 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT ALUAT 

TACU ANISOARA 

' ~~ ! -·- I 



ROMÂNIA 
JUDETUL DOLJ 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR 

DISPOZIŢIE 
Nr.2/06.01.2021 

privind reactualizarea componenţei nominale a Comitetului Local şi a Centrului 
Operativ pentru Situaţii de Urgenţă constituite la nivelul localităţii „ PERIŞOR „ 

A vand în vedere: 
- Referatul nr.13726/23.11.2020 al domnului Popescu Gabriel sef SVSU in cadrul 

Primariei comunei Perişor care propune reactualizarea componenţei nominale a 
Comitetului Local şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă constituite la 
nivelul localităţii Perişor. 

În conformitate cu art. 12, alin. 3) şi ale art. 15, alin. 4) din Ordonanţa de Urgenţă 
Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă 

In temeiul art.155 si art.196 alin (1) lit.b din OUG NR.57/2019 privind Codul 
Administrativ 

Primarul comunei Perişor emite prezenta DISPOZITIE: 

ART.1 Se aprobă componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Perişor şi Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă cu activitate 
temporară , prevăzută în anexele 1 , 2 şi 3 , care fac parte integrantă din prezenta 
dispoziţie . 

ART. 2 Constituirea structurilor prevăzute la art. 1 se face în termen de 15 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii . 

ART. 3 Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentei dispoziţii revme, 
potriv~~-i~P.l~l{(r legale, primarului. 

I o~'~i~-~-~----<~;;ti"\\ . 
M~~IĂNA)C .. B \ ~' i 

\ Y- \ ... '' ' .. . . ) 

\ ·,~- v\4 ~·· /:- :.:~; . 

\ 

(i"- / ,„_. , .. ,.I 

·----~ ~-1)'.-T :\~~y 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL CU DISPOZITIE, 

TACU ANISOARA 



PRIMARIA COMUNEI PERISOR ANEXANRl 

Nr. 
crt. 

1. 

I 
2. 

3. 

4. 

.... 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

LA DISPOZITIA NR.02/06.01.2021 

COMPONENŢA 

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
AL COMUNEI „ PERIŞOR „ 

Instituţia Numele şi prenumele 
Funcţia Telefon fix, mobil, 

administrativă e-mail 

PREŞEDINTE 

Primăria comunei 0251 459707 
CHIPIRLIN MARIANA Primar 0748927124 

PERIŞOR 

VICEPREŞEDINTE 
-·-·-·· ------ -·-~------

l 
. ·-·-

Primăria comunei 
0251459707 

DOBRE ADRIAN VICEPRIMAR 0784962879 
PERIŞOR EMANOIL 

MEMBRII 

Primăria comunei TACU AN ISO ARA Secretar general 0251 459707 
PERIŞOR cu dispozitie 0758015605 

Cabinet individual 
Dr. 

Dr.GORGANEANU 
Medic 

0741491243 
GORGANEANU 

IONELA 
uman 

IONELA 
. -·-·-

Cabinet individual Dr. ARANGHEL 
veterinar EUGEN 

Medic veterinar 0720999306 

Şcoala cu clasele 0251 459725 
I- VIII DRĂGANCEA MARIUS Director scoala 0753260029 

PERIŞOR 

POST POLITIE 
CARSIN RAZV AN Sef Post 

0251 459704 
PERIŞOR 0761148807 
BISERICA 

BELU MARIAN 
PERIŞOR 

Preot 0767359202 

CONSULTANŢI 

Primăria comunei 
SPCLEP 

0251 459895 
PERIŞOR 

DUDU CECILIA 
0758015602 

Primăria comunei ANDREI 
Contabil 

0251 459707 
PERIŞOR C-TIN CRISTIAN 

Inginer agronoi 

0747311730 
0251 459707 

Primăria comunei 
NAE ELVIRA 0752 060165 

PERIŞOR 

--



l 
i 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I-
i 

i 

i 

Anexa nr. 2 
la Dispoziţia nr.02/06.01.2021 

COMPONENŢA 

CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 

Nr. Crt. Instituţia Numele şi prenumele 
Funcţia 

administrativă 

Telefon fix, ] 
mobil, i

1 

e-mail i 

ŞEF CENTRU OPERATIV i 
Şef serviciu i 

Primăria comunei voluntar 0251459707 
• POPESCU GABRIEL PERIŞOR pentru situaţii 0741039711 

de urgenţă 

MEMBRII 
i 
I 

Primăria comunei LUPU Asistenta 0251459707 I 
• I 

PERIŞOR Sociala 0760409108 i 
VALENTINA I 

I 

0251 4597-;;l 
inspector 

Primăria comunei 
POPESCU VIORICA evidenţa • 0758 015606 ! PERIŞOR 

populaţiei I 
I 



ANEXA NR. 3 
la Dispoziţia nr.02/06.01.2021 

TABEL NOMINAL 
CU COMPONENŢA MEMBRILOR C.L.S.U. SI C.O.A.T. 

CONSTITUITE LA NIVELUL COMUNEI PERIŞOR 

Nr. 
crt. 

N urnele şi preumele 
Funcţia deţinuta in 
C.L.S.U. I C.O.A.T. 

Semnatara de 
luare la 

c"noşt~inţă / 
.\! . Ţ~·---

CHIPIRLIN MARIANA Presedinte ~\ / ~ 
e----!------------t------1--=-----v--
1. 

DOBRE ADRIAN -
EMANOIL 

2. vicepreşedinte 

1----1--------------1-----------i---------

3. TACU ANISOARA 

4. GORGANEANU IONELA 
~-~---· 

5. ARANGHEL EUGEN 

6. DRAGAMCEA MARIUS 

Secretar general cu 
dispozitie 

Membru 

Membru 

Membru 
"-----t--------------1-----------+---------

CARSIN RĂZVAN 7. M e mb ru 

8. BELU MARIAN Membru 
1-----1-------------1-------------1-----·-·---· 

9. ANDREI C-TIN CRISTIAN Consultant 

10. NAE ELVIRA Consultant 
-----l-------------t-------------1----------
11. DUDU CECILIA Consultant 
1---1------------1----------·-1-----------

Şe f S.V.S.U. 
( Şef C.O.A. T. ) 

12. POPESCU GABRIEL 

13. POPESCU VIORICA Membru în C.O.A. T. 
-----·----------------1--------------r-··---------
14. LUPU VALENTINA Membru în C.O.A. T. 

------------



PRIMARIA COMUNEI PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 

TELEFON/FAX 0251459707 
Nr .10072/06.01.2021 

REFERAT, 

Subsemnatul Popescu Gabriel -şef SVSU in cadrul Primariei comunei Perişor , 

expun urmatoarele in conformitate cu urmatoarele prevederi legale : 

• art. 12, alin. 3) şi ale art. 15, alin. 4) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 21 din 
15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă 

În temeiul prevederilor art.68 si art.115 alin.(1) lit a) din Legea 21512001 a 
administraţiei publice locale republicată , propun emiterea unei dispozitii privind 
reactualizarea componenţei nominale a Comitetului Local şi a Centrului Operativ 
pentru Situaţii de Urgenţă constituite la nivelul localităţii Perişor. 

Întocmit, 
ŞefSVSU 

Popescu Gţtbriel 
) ( 

011~· 



ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.03 I 06.01.2021 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 13 ianuarie 2021,ora 10°0 

În temeiul art.133,alin.(1 ),art.134, alin.(1 ), lit.a), alin.(5),art.196,alin.(1 ), lit.b) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. -Se convoacă Consiliul Local Perişor, judeţul Dolj în şedinţă ordinara, 
conform convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 13.01.2021 ora 10°0,la 
sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi prevazuta in anexa la prezenta 
dispozitie 

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinara a Consiliului Local Perisor din data 
de 14.01.2021 este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie 

Art.3. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente 
asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi. 

Art.4. - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor 
locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.5. - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135,alin (4) si art.243 alin.(1) 
lit.e}din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

, . - --~, 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

ANISOARA TACU 

~-



Anexă la Dispoziţia primarului nr. 3/()e.01.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DATA 
DE 13. 01.2021. 

Nr. proiect 
hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

Iniţiatorul 

proiectului 
de hotărâre 

___ 1 ____ ,_P_r_o-ie_c_t _d_e_h_o--t-a--ra_r_e_p--r-iv--i.-nd-pla-nul-Pri ma-;:------

2 

3 

4 

de acţiuni pentru repartizarea Chipirlin 
orelor de muncă beneficiarilor de Mariana 
ajutor social pe anul 2021. 

Proiect de hotarare 
stabilirea bunurilor de 

privind 
strictă 

necesitate pentru nevoile unei 
familii, a bunurilor care nu sunt 
considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile familiei 
şi a valorilor stabilite din 
valorificarea bunurilor ce 
depăşesc cantitativ categoriile de 
bunuri prevăzute de stricta 
necesitate, în vederea 
calculării ajutorului social pe anul 
2021. 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 
"Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activităţi 

componente ale serviciului de 
salubrizare, respectiv colectarea şi 
transportu/ deşeurilor municipale 
şi a altor fluxuri de deşeuri În 
judetu/ DoU şi operarea staţiei de 
so1tare şi transfer Goicea" si a 
tarifelor aferente. 

Proiect de hotarare privind privind 
aprobarea cuantumului taxei 

speciale de salubrizare. 

Comisiile de 
specialitate care 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activităţi 

economico
financiare, 
agricultură, 
administrarea 

1 domeniului public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 
specialitate 
pentru activitatea 
de învăţământ, 
sănătate, cultură, 

munca,protectie 
sociala, activitati 
sportive si 
agrement. 
Comisia nr.3 de 
specialitate pentru 
activităţi 
administrative 
publica, 
juridică ,amenajar 
ea teritoriului, 
urbanism. 

Preşedinţii comisii/iar 
de specialitate 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel 

~------L__ _____________ _,_ ______ J ________ __,_ ___________ _ 



ANEXA NR.1 
LA DISPOZITIA Nr.312021 

CONVOCATOR 
privind convocarea Consiliului Local Perisor 

în şedinţă ordinara pe data de 13.01.2021, ora 10°0 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT ALUAT 

TACU ~NISOARA 

'fi-"'' 



NR. 
CRT. 

. 1 

ANEXA NR. 2 
LA DISPOZITIA Nr.312021 

CONVOCATOR 
privind convocarea delegatului satesc 

în şedinţă ordinara pe data de 13.01.2021, ora 10°0 

-· -·--·-··- „ .. ~· -· 

, IOVAN SAVASTICA 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT ALUAT 

TACU ANISOARA 
(~ 
\ţ(_'}·A_,_ .. 

" 



R O M Â N A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 

PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 4/08.01.2021 

privind încetarea plăţii indemnizaţiei lunară,cuvenită 
doamnei Mitroi Gheorghita - persoană cu handicap grav,ca urmare a decesului 

Având în vedere: 
- certificatul de deces seria D10. nr.964146 pentru defuncta Mitroi Gheorghita, eliberat 

de Primaria comunei Perisor;actul de deces nr.31 din 30.12.2020; 
- referatul nr.10104/08.01.2021 al doamnei Lupu Valentina inspector in cadrul Comp.de 

asistenta sociala al Primariei comunei Perişor, prin care propune încetarea 
indemnizaţiei de handicap. 
- art.30,din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.268/2007, 

În temeiul art.155 si art.196 alin.(1),lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1.- Începând cu data de 1 ianuarie 2021 încetează plata indemnizatiei 
lunara cuvenita doamnei Mitroi Gheorghita - persoană cu handicap grav, 
identificat prin CNP -238102516001 O, urmare a decesului acesteia. 

Art.2.- Prezenta dispozitie va fi comunicată compartimentului financiar -
contabil, din cadrul Primăriei comunei Perişor, precum şi lnstitutiei 
Prefectului - Judetul Dolj. 

Art.3.- Dispoziţia poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 
privin9_.c.ontenciosul administrativ. 

/
//'?1. l~~ ~/· j )-. «. .'('. :., 

I ,··, /~--~-PRJM ' 
',~:/ .~/ffe~~!:i'o ~ · 
\::<1<~!~;1~J . 

VERIFICAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

Tacu Anisoara 



PRIMARIA COMUNEI PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.10104 /08.01.2021. 

REFERAT, 
Privind incetarea indemnizatiei lunare a persoanei 

cu handicap grav 

Subsemnata Lupu Valentina, inspector cu atributii de asistenta sociala in 
cadrul Primariei Perisor , avand in vedere prevederile Legii nr.448/2006 , privind 
protectia sociala si promavarea drepturilor persoanelor cu handicap , prevederile 
Legii nr. 53/2003,republicata, certificatul de deces , seria D 1 O,Nr 964146 al 
numitei Mitroi Gheorghita,decedata la data de 28.12.2020, propun încetarea platii 
indemnizatiei de grad în handicap, incepand cu luna ianuarie 2021. 

Intocmit, 
Lupu '-;alentina &; 



ROUMANIE R O M Â N I A ROMAN/A 

CT'RTIJIC_A_T VT VTC'ES 
CERTIFJCAT DE DECES/DEATH CERTIFICATE 

Seria D.10 Nr. 964146 
Serie!Serfes No.!No. 

DATE PRIVIND DECEDATUL 
Donnees concernant le decede! Cod Numeric Personal I 2131J>I / 1<0l..Z1.5I/16I 0101/ I 01 
Data concernfng the deceased Numero personnel/Personaf number S A A L L Z Z N N N N N C 

Numele de familie 
Nom/Surname 

Prenumele 
Prenom/First name ~;ţ-- . ·--······-- ...... .. .. ..... .... .. ··i 

Sexul. 
Sexe/Sex 

Locul naşterii 
Lieu de naissance/ 
Place of birth 

Oomiciliul 
Domicile/Domicile 

Data decesului 
Date du deces/Data of death 

AIA/Y UM/M Z/J/D 

Delta naşterii / . 
Date de naissance/Date. of birth 

Loc'uide'cesului \ ···. ··. 
Lieî.J du decei?/P_Jaceiofdeath 

•;."'i ·:··· '..__".,._ .' 

· · :>.Judeţul/Departement/County 

DATE PRIVIND PĂRINŢI I Joâf!.n~es cohc~i~a~';'.~1~s:p~r~~lsiQ?ta coQcerofng the parents 

TATĂL 
Pere!Father 

MAMA 
Mere!Mother 

Numele de familie 
Nom/Sumame 

Prenumele 
Prenom/Firs{ name 

Numele de familiH. 
Nom/Sumame · 

ay 

2 f '·'· . . „ . ·.. .... ·. . / <'·'· JO :/i:-T!CJYl/JIUE t 02. O Act de deces nr. __ 12 _____ _, __ .:,.._.:., __ .:.:..:..._din --'---. ..c.,.,....- · ..:.~---------- _______ _ 
Acte de deces no.I . · de!from (ziua luna anul!iour mois annee!da month year) 
~eath do?ument no. '7Jt?/) ~ SO/L .···.· . · .... ·. . • • ' ' ' ' · 
1nreg1strat la _ _ 'f:.!...f:::!7 _ -~ - -- -- ---:....,.-- ----:- - - -'-- - -- - - - - - --- -- - - - - - - - -

enregistre al (Localitatea/Ambasada/Consulatul) (Judeţul;oeparte ent!County) 
Bg1stered at (Localite!Ambassade!Consu/at!Place/Embassy!Consulate) 

·Menţiuni 
Mentions! Mentions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- .- -: - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Signat 

Eliberat de S:..R!1_._L:_C_.j3_-::_ __ :fc/,l)-~----------
De11vre par!fssued by 

POPESCU VIORICA 
Ofiter de stare civilă . ' 

Data 
Date/Date 



Având în vedere: 

R O M Â N A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
Nr.5 /11.01.2021 

privind acordarea unui ajutor de urgenta 
domnului Mitrica Costin 

- referatul înregistrat sub nr. 10127111.01.2021 al doamnei LUPU VALENTINA -
inspector cu atributii de asistenta sociala la primaria comunei Perisor; 

- cererea înregistrată sub nr. 14150 I 30.12.2020 a domnului Mitrica Costin, din comuna 
Cioroiasi, sat Cioroiasi, str.Rozelor, nr.6 , judetul Dolj, care solicita acordarea unui ajutor de urgenta 
pentru inmormantare; 

- certificatul de deces seria D.10 nr.964143; 
- art.28 alin 2 si 5 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale art.41 si 43 din H.G. nr.50/2011 privind Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47, art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- art.11, art.15, art.16, art.129 din Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- HCL nr.36/2020, privind stabilirea unui cuantum pentru acordarea unor ajutoare de urgenta. 
În temeiul art.155 si art.196 alin.(1 ), litera b. din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. - Se aproba acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 2000 lei domnului Mitrica 
Costin, CNP - 1720227283371,care solicita acordarea unui ajutor de urgenta pentru acoperirea 
cheltuielilor suportate cu inmormantarea defunctei Ranoiu Mihaela. 

Art.2.- Domnul Andrei Cristian, inspector de specialitate delegat cu probleme financiare la primaria 
comunei Perisor va duce la indeplinire prezenta dispozitie. 

Art.3.- Prezenta dispozitie se va comunica persoanei nominalizate in art.1, primarului comunei 
Per~~1~f9~~':\ntului de specialitate si lnstitutiei Prefectului Judeţului Dolj. 

(
/t;;~'(j /" -~X. \ 

,~'" C:::.i~&f~~"' ',R, l/ VERIFICAT PENTRU LEGALITATE 
~ .... \.~ \~:l1J~;i~l~i ;· 'riaÎl~,_, SECRETAR GENERAL DELEGAT 

\ 
6~\"--. ·~· 1 ~--- ::,;---:_,,...;, 

1 Tacu tl isoara 
\„ I.; ~-c-:-;:l'~ ,~"' . 
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PRIMARIA COMUNEI PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.10127/11.01.2021 

REFERAT 

Urmare a cererii cu nr. 14150/30.12.2020, a do1nnului 
Mitrica Costin , din comuna Cioroiasi , str. Rozelor , nr .06 , 
care s-a adresat Primariei Perisor , solicitand un ajutor pentru 
acoperirea cheltuielilor de inmormantare ale , numitei Ranoiu 
Mihaela, decedata la data de 24.12.2020, propun acordarea 
unei sume de bani , conform : 

-HCL nr.36/08.12.2020, privind stabilirea unui cuantu1n 
pentru acordarea unor ajutoare de urgenta; 

-art 28 alin 2 si 5 din Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificarile si completarile ulterioare si ale art .41 si 43 
din HG nr .50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr .416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

-art 41, art 42,art 43, art 44, art 45,art 46,art 47, art 48din H.G. 
nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

-art.11 ,aii.15, art 16, si art 129 din Legea 292/2011 a asistentei 
sociale , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-in temeiul art 196, alin 1 litera b din OUG nr.57 /2019 privind Codul Ad
ministrativ; 

Intocmit, 
Resp.As.Sociala 

Lupu Valentina ttir 


