
RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.111 / 16.04.2021 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 23 aprilie 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 23.04.2021 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 23.04.2021 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 

ANISPARA TACU 

~\ 



Anexă la Dispoziţia primarului nr. 111/16.04.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DA TA DE 
23 04.2021. 

Nr. proiect 
hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

2 

3 

4 

5 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea organigramei ş1 a 
statului de funcţii pe anul 2021 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea bugetului local iniţial al 
comunei Perişor, judeţul Dolj 
pe anul 2021 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea serviciul de iluminat 
public, ca serviciu de utilitate 
publica si a studiul de 
oportunitate pentru stabilirea 
modalităţii de gestiune a 
serviciului de iluminat public in 
comuna Perişor 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea Regulamentului cadru 
începând cu data de 24.04.2021 şi 
a caietului de sarcini al serviciului 
de iluminat public al comunei 
Perişor, judeţul Dolj 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea elaborarii studiului de 
oportunitate a caietului de 
sarcm1 s1 a documentaţiei 

necesare pentru concesionarea 
suprafeţei de 151,21 mp din 
demisolul sediului Primăriei 
comunei Perişor amplasat m 
strada Henri Coandă nr.269, 
pentru infinţarea unui centru de 
permanenţă medicală 

6 Proiect de hotarare privind 
aprobarea achiziţionării unor 

Iniţiatoru/ 
proiectului 
de hotărâre 

Primar 
Chipirlin 
Mariana 

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

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activităţi 

economico-
financiare, 
agricultură, 
administrarea 
domeniului public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 

Mirigel Marian 

specialitate Dobre Adrian Emanoil 
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,amenajar 
ea teritoriului, 
urbanism. 



7 

servicii juridice de asistenţă şi 
reprezentare pentru apararea 
intereselor Comunei Perisor si 
ale autoritatilor publice locale 
din comuna Perisor 

Proiect de hotarare privind 
aprobare modalităţii de gestiune a 
activităţii de administrare a 
Depozitului de Deşeuri Mofleni 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

ANISOf-RA TACU 

f~l) 



ANEXANR.1 
LA DISPOZITIA Nr.111/2021 

CONVOCATOR 
privind convocarea Consiliului Local Perisor 

în şedinţă ordinara pe data de 23.04.2021, ora 10°0 

NR. NUMELE SI PRENUMELE TELEFON SEMNĂTURA 
CRT. 
1 BULDURIONEL 0754306393 
2 BUSUVIOREL 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 
9 LAZAROIU MARIAN 0720128275 
10 MIRIGEL MARIAN 0744690500 
11 URZICEANU ADRIAN MIHAI 0721372432 

AVIZ LEGALITATE p~~~~~RTANA/ CHIPIRL~ SECRETAR GENERAL DELEGAT ALUAT 
TACU ~NISOARA 

~t-\ 



ANEXANR.2 
LA DISPOZITIA Nr.111/2021 

CONVOCATOR 
privind convocarea delegatului satesc 

în şedinţă ordinara pe data de 23.04.2021, ora 10°0 

NR. NUMELE SI PRENUMELE TELEFON SEMNĂTURA 
CRT. (\ 

1 IOV AN SA V ASTICA 0730035181 \ uJ} 
\) ' 

PRIM\ A"' CHIPIRL~~ 
AVIZ LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL DELEGAT ALUAT 
TACU ~NISOARA 

flj\ 



COMUNA PERISOR 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

A vand in vedere volumul mare al materialelor înscrise pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 
data de 23.04.2021, va invitam a va prezenta la secretariat pentru a studia materialele aferente 
sedintei si totodata a depune amendamente la proiectele hotararilor. 

NR. NUMELE SI PRENUMELE 
CRT. 

1 BULDUR IONEL 

2 BUSUVIOREL 

3 DIACONU LUMINITA RAISA 

4 DOBRE ADRIAN EMANOIL 

5 DRAGANCEA AURICA 

6 GHIGAAUREL 

7 IOANI MARIAN VICTOR 

8 IONISOR NICOLAE 

9 LAZAROIU MARIAN 

10 MIRIGEL MARIAN 

11 URZICEANU ADRIAN MIHAI 

TELEFON SEMNĂTURA 

0754306393 

0755708871 

0787878726 

0784962879 

0764777874 

0757026781 

0736990896 

0764188060 

0720128275 

0744690500 

0721372432 

SECRETAR GENERAL DELEGAT, 

TA~NISOARA 



CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.532 /23.04.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 23 aprilie 2021, 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 6 consilieri.Absenti:Lazăroiu Marian, Buldur Ionel, Urziceanu Adrian 
Mihai, Drăgancea Aurică, Mirigel Marian. 

Doamna Tacu Anisoara -secretar general delegat prezinta procesul verbal al sedintei anterioare. 
Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 6 voturi. 

La sedinta consiliului local participa doamna primar si delegatul satesc. 
Domnul Buşu Viorel, Presedinte de sedinta, prezinta următoarea ordine de de zi: 
I.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2021. 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local iniţial al comunei Perişor, judeţul 
Dolj pe anul 2021. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea serviciului de iluminat public, ca serviciu de utilitate 
publica si a studiul de oportunitate pentru stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de 
iluminat public in comuna Perişor. 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru începând cu data de 24.04.2021 şi 
a caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al comunei Perisor, judetul Dolj. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea elaborării studiului de oportunitate a caietului de sarcini 
si a documentaţiei necesare pentru concesionarea suprafeţei de 151,21 mp din demisolul sediului 
Primăriei comunei Perişor amplasat in strada Henri Coandă nr.269, pentru infinţarea unui centru 
de permanenţă medicală. 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta si 

reprezentare pentru apararea intereselor Comunei Perisor si ale autoritatilor publice locale din 
comuna Perisor. 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea modalităţii de gestiune a activităţii de administrare a 

Depozitului de Deşeuri Mofleni. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 6 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 

functie. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 

Domnul Presedinte de sedinta, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pe anul 2021. Comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare.Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 



Domnul Presedinte de sedinta, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 
iniţial al comunei Perişor, judeţul Dolj pe anul 2021.Comisia de specialitate avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare.Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea serviciului de 
iluminat public, ca serviciu de utilitate publica si a studiul de oportunitate pentru stabilirea 
modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Perişor. Comisia de specialitate 
avizeaza favorabil proiectul de hotarare.Discutii: Nu sunt. 

Se supune Ia vot şi cu 6 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului 
cadru începând cu data de 24.04.2021 şi a caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al 
comunei Perisor, judetul Dolj. Comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare.Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea elaborării 

studiului de oportunitate a caietului de sarcini si a documentaţiei necesare pentru concesionarea 
suprafeţei de 151,21 mp din demisolul sediului Primăriei comunei Perişor amplasat in strada Henri 
Coandă nr.269, pentru infinţarea unui centru de permanenţă medicală.Comisia de specialitate 
avizeaza favorabil proiectul de hotarare.Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea modalităţii de 
gestiune a activităţii de administrare a Depozitului de Deşeuri Mofleni.Comisia de specialitate 
avizeaza favorabil proiectul de hotarare.Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
DIVERSE.Discuţii:Nu sunt. 
Domnul Buşu Viorel, Presdinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local Perişor. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

ANI~RATACU 

-



CONSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 

·-·- ... " ... ~----·-~----··-·· ,, 

Comisia nr.1 de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea 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 publice, juridică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si PSI. 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile art.141 din Codul Administrativ, avizăm 
favorabil următorul proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local, care 
va avea loc pe data de 23.04.2021: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii pe anul 2021. 

Presedintele comisiei 

Mirigel Marian 

Ghiga Aurel 

Membrii 

lonisor Nicolae~

Busu Viorel ~f~;A/) Iv'-' 

Lazaroiu Marian 

Dragancea Aurica 

Diaconu Luminita Raisa ~~~1 

Urziceanu Adrian Mihai 

Buldur Ionel 

loani Marian J:/--f!,]lf_ 



CONSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 

~ , c " 

r-lb '."), ' 

· · ···.·"""" ni . ©'<:, 1 QOOu , , ", ,„ , I, "'' „JJC 

Comisia nr.1 de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea 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 publice, juridică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si PSI. 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile art.141 din Codul Administrativ, avizăm 
favorabil următorul proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local, care 
va avea loc pe data de 23.04.2021: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local iniţial al 
comunei Perişor, judeţul Dolj pe anul 2021. 

Presedintele comisiei 

Mirigel Marian () 

Dobre Adrian Emanoil 14}~,{ 
Ghiga Aurel r 

Membrii 

lonisor Nicolae~/fa~1.-. 
Busu Viorel V,Î'.~J)v,, 
Lazaroiu Marian 

Dragancea Aurica 

Urziceanu Adrian Mihai 

Buldur Ionel 

loani Marian d:j &~--



CONSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 

.. ··~·. ··- ... -·-~·· 
.. ·I 'i "'[ '" 

Comisia nr.1 de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea 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 publice, juridică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si PSI. 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile art.141 din Codul Administrativ, avizăm 
favorabil următorul proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local, care 
va avea loc pe data de 23.04.2021: 

1. Proiect de hota rare privind aprobarea serviciului de iluminat public, 
ca serviciu de utilitate publica si a studiul de oportunitate pentru stabilirea 
modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Perişor. 

Presedintele comisiei 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel~ 

Membrii 

. . -~~/[ 
lornsor Nicolae// 

Busu Viorel \11}-LM, ~„ 
Lazaroiu Marian 

Dragancea Aurica 

Diaconu Luminita Raisa~'"'---.::::J 

Urziceanu Adrian Mihai 

Buldur Ionel 

loani Marian ~cg,~ 



CONSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 
Comisia nr.1 de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea 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 publice, juridică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si PSI. 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile art.141 din Codul Administrativ, avizăm 
favorabil următorul proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local, care 
va avea loc pe data de 23.04.2021: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru începând 
cu data de 24.04.2021 şi a caietul de sarcini al serviciului de iluminat public 
al comunei Perisor, judetul Dolj. 

Presedintele comisiei 

Mirigel Marian 

Ghiga Aurel 

Membrii 

lonisor Nicolae ~-b-~ -z-v 
Busu Viorel ~!~ 10 

Lazaroiu Marian 

Dragancea Aurica 

Diaconu Luminita Raisa ~~-C' 

Urziceanu Adrian Mihai 

Buldur Ionel 
!\ 

loani Marian }:)Cfl(_,, 



CONSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 

· .. ···•• '1~ ii 

Comisia nr.1 de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea 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 publice, juridică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si PSI. 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile art.141 din Codul Administrativ, avizăm 
favorabil următorul proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local, care 
va avea loc pe data de 23.04.2021: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea elaborării studiului de 
oportunitate a caietului de sarcini si a documentaţiei necesare pentru 
concesionarea suprafeţei de 151,21 mp din demisolul sediului Primăriei 
comunei Perişor amplasat in strada Henri Coandă nr.269, pentru infinţarea 
unui centru de permanenţă medicală. 

Presedintele comisiei 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel I' 
Membrii 

lonisor Nicolae ~~-L 
Busu Viorel vf Zfl'v~ \t\, 
Lazaroiu Marian 

Dragancea Aurica 

Diaconu Luminita Raisa~) 

Urziceanu Adrian Mihai 

Buldur Ionel 

loani Marian JtJ __ (_j.~--v 



CONSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 
Comisia nr.1 de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea 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 publice, juridică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si PSI. 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile art.141 din Codul Administrativ, avizăm 
favorabil următorul proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local, care 
va avea loc pe data de 23. 04.2021: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii 
juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor Comunei 
Perisor si ale autoritatilor publice locale din comuna Perisor. 

Presedintele comisiei 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel f / 
Membrii 

/~-~-

l::::~:~:laue::, 
Lazaroiu Marian 

Dragancea Aurica 

Diaconu Luminita Raisa ~/ 

Urziceanu Adrian Mihai 

Buldur Ionel 

loani Marian t;lcJ1.A/1,· 



CONSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 
Comisia nr.1 de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea 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 publice, juridică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si PSI. 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile art.141 din Codul Administrativ, avizăm 
favorabil următorul proiect de hotărâre pentru şedinţa Consiliului Local, care 
va avea loc pe data de 23.04.2021: 

1. Proiect de hota rare privind aprobarea modalităţii de gestiune a 
activităţii de administrare a Depozitului de Deşeuri Mofleni. 

Presedintele comisiei 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel r 
Membrii 

lonisor Nicolae_5-~ 

Busu Viorel lJ{~'-1 11, 

Lazaroiu Marian 

Dragancea Aurica 

Diaconu Luminita RaiS~4=:.,_0 

Urziceanu Adrian Mihai 

Buldur Ionel 

loani Marian 




