
CONSILIUL LOCAL P.ERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.560/26.07.2021. 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 26 iulie 2021 în edi ţ . ·d' .. "' "' . . . 
întrun_ită în temeiul art.13 3 ,alin. (i ) din ~~:Go~r'.~~/~Oal ~·0~~1!.mlm, Local Peri~o.r, j u~eţul Dolj' 
part1c1pa un numar de J l consilieri. 9 pin md Codul Adm1111.strativ, la care 

Doamna Popescu Viorica se . t' . . . 1 . 
anterioare. . - ere ai genera delegat prezmta procesul verbal . al sedintei 

. Su~us la votyrocesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 11 v t .· 
1 a sedmta co l' J • J I · · · · 0 mi. 
"" „ · · · ns1 lU u1 o~a . participa doamna primar si delegatul satesc. · 
Domi~ul Dragancea Aur.ic~, Presedinte de sedinta, prezinta următoarea ordine de 'de zi: 
I .Proiect de ?otar_are pnvmd aprobarea documentatiei a caietului de sarcini si a redeventei pentru 
scoat~rea la hc~1tat1e, pentru concesionarea terenului situat in tarlaua 69 parcela l 739(Teren aferent 
parc) m suprafata de 700 mp, pe o perioada de 25 ani. 
2. Proiect de hota.rare privind demararea procedurilor precizate in decizia 44/2021 a Camerei de 
Conturi Dolj pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea executici bugetare a comunei Pcrisor pentru toate 

conturile de venituri si cheltuieli (sursa A+sursa E) la trimestrul 2 al anului 2021 conform Anexei 
1 si Anexei 2 atasate. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentatiei a caietului de sarcini si a 
calculului redeventei pentrn concesionarea unei parti din dispensarul uman (latura stanga) fonnata 
din 3 incaperi in suprafata totala de 78 mp, pe o perioada de 25 de ani. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu .II voturi pentru din totalul de .I.I consilieri in 
functie. 

Se trece la pri.mul punct de pe ordinea de zi. . . . . . . . 
Doamna Primar prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea documentat1e1 a caictulm de sarcm1 
si a redeventei pentru scoaterea la licitatie, pentru concesionarea terenului situat in tarlaua 69 
parcela l 739(Teren aferent parc) in suprafata de 700 mp, pe o perioada de 25 ani. 
Di scutii :Nu sunt. 

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

Doamna Primar prezinta Proiect de hotarare privind demararea procedunlor precizate m decizia 
44/202 l a Camerei de Conturi Dolj pentru stabilirea întinderii prejudiciilor si recuperarea acestora. 



Discutii:Nu sunt 
Se supune Ia vot şi cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva(Buldur Ionel, Lazaroiu 

Marian, Mirigel Marian, Dragancca Aurica si Urziceanu Adrian)sc aprobă proiectul de 
hota rare. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiect de hotararc privind aprobarea executiei bugetare a comunei 
Perisor pentru toate conturile de venituri si cheltuieli (sursa A+sursa E) la trimestrul 2 al anului 
2021 conform Anexei 1 si Anexei 2 a.tasate. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 8 voturi pentru si 3 abtineri (Buldur Ionel, Lazaroiu Marian, 
Dragancea Aurica) se aprobă proiectul de hotararc. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentatiei a 
caietului de sarcini si a calculului rcdeventei pentru concesionarea unei parti din dispensarnl uman 
(latura stanga) formata din 3 incaperi în suprafata totala de 78 mp, pc o perioada de 25 de 
ani.Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu ll voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
DIVERSE.Discuţii: Nu sunt. 

Domnul Dragancca Aurica, Prcsedinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local 
Perişor. 

Drept pentru c~~.~p~~}~cheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 
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Discutii:Nu sunt 
Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva(Buldur Ionel, Lazaroiu 

Marian, Mirigcl Marian, Dragancca Aurica si Urziceanu Adrian)sc aprobă proiectul de 
hotarare. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. . 
Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea executici bugetare a comunei 
Pcrisor pentru toate conturile de venituri si cheltuieli (sursa A+sursa E) la trimestrul 2 al anului 
2021 conform Anexei 1 si Anexei 2 atasate. 

Discutii:Nu sunt 
Se supune la vot şi cu 8 voturi pentru si 3 abtineri (Buldur Ionel, Lazaroiu Marian, 

Dragancea Aurica) se aprobă proiectul de hotararc. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentatiei a 
caietului de sarcini si a calculului redevcntci pentru concesionarea unei parti din dispensam! uman 
(latura stanga) formata din 3 ·incaperi in suprafata totala de 78 mp, pe o perioada de 25 de 
ani.Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu ll voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
DIVE1~SE.Discuţii: Nu sunt. 

Domnul Dragancea Aurica, Presedinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local 
Perişor. 

Drept pentru c~~~Y~~J~cheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 
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