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CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.576/28.10.2021 

PROCES-VERBAL 

lncheiat astazi, 28 octombrie 2021, 1n ~edinta ordinara a Consiliului Local Peri~or,judetul Dolj, 
1ntrunita 1n temeiul art.133,alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la care 
participa un numar de 11 consilieri, cu mentiunea ca domnul Dragancea Aurica participa la sedinta 
on-line, fiind in carantina la domiciliu. 

Doarnna Popescu Viorica -secretar general delegat prezinta procesul verbal al sedintei 
anterioare. 

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 11 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doarnna primar si delegatul satesc. 
Doamna Diaconu Luminita-Raisa, Presedinte de sedinta, prezinta urmatoarea ordine de de zi: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comitetului Local Operativ pentru Situatii 

de Urgenta al comunei Perisor. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2021, a comunei Perisor, sursa 
A si sursa E, la trimestrul III al anului 2021 , conform Anexelor nr. 1 si nr 2 atasate. · 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii prin demolare a unor mijloace fixe:fost sediu 

primarie Maracinele p.1.6.4. si chiosc piata Perisor. 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare nr IV la data de 28.10.2021, conform 

anexei nr. 1. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea pietruirii si repararea drumurilor comunale. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea, desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local sa 
participe la Concursul pentru ocuparea postului de Director al Scolii cu clasele I-VIII Henri Coanda 
Perisor-proba interviu. 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a indicatorilor economici pentru 
proiectul Modemizare Drumuri Comunale pe programul national de investitii Anghel Saligny, 
lista strazilor din comuna Perisor, ambele sate conform anexei nr. 1. . 
Supusa la vot ordinea de zi a Jost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 
functie. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comitetului Local 
Operativ pentru Situatii de Urgenta al comunei Perisor. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot §i cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 



Doamna Primar prezinta Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2021, a 
comunei Perisor, sursa A si sursa E, la trimestrul III al anului 2021, conform Anexelor nr. 1 si nr 2 
atasate. 
Discutii:Nu sunt 

Se supune la vot §i cu 7 voturi pentru si 4 abtineri(B~ldur Ionel, Lazaroiu Marian, Mirigel 
Marian si Urziceanu Adrian)se aproba proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea casarii prin demolare a unor 
mijloace fixe:fost sediu primarie Maracinele p.1.6.4. si chiosc piata Perisor. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot §i cu 8 voturi pentru 1 vot impotriva (Lazaroiu Marian) si 2 abtineri 
(Buldur Ionel, Dragancea Aurica) se aproba proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare nr IV la data 
de 28 .10 .2021, conform anexei nr. 1. 
Discutii: Nu sunt. · 

Se supune la vot §i cu 10 voturi pentru si o abtinere (Buldur Ionel), se aproba proiectul 
de hotarare. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezinta: privind aprobarea pietruirii drumurilor comunale 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot §i cu 10 voturi pentru si o abtinere (Buldur Ionel), se aproba proiectul 
de hotarare. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea, desemnarii unui reprezentant al 

Consiliului Local sa participe la Concursul pentru ocuparea postului de Director al Scolii cu clasele 
I-VIII Henri Coanda Perisor-proba interviu. 
In urma dezbaterii, sunt 3 propuneri:domnul Lazaroiu Marian, domnul Ghiga Aurel si domnul 
Ionisor Nicolae. 

Se supun Ia vot cele trei propuneri §i cu 6 voturi pentru domnul Ghiga Aurel si 5 voturi 
pentru domnul Lazaroiu Marian), se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a 

indicatorilor economici pentru proiectul Modernizare Drumuri Comunale pe programul national 
de investitii Anghel Saligny, lista strazilor din comuna Perisor, ambele sate conform anexei nr. 1. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot §i cu 6 voturi pentru si 5 abtineri (Buldur Ionel, Lazaroiu Marian, 
Mirigel Marian, Urziceanu Adrian si Dragancea Aurica), se aproba proiectul de hotarare 
DIVERSE.Discutii: Nu sunt. 
Doamna Diaconu Luminita Raisa, Presedinte de ~edinta, declara 1nchisa sedinta Consiliului Local 
Peri~or. 
Drept pentru care s-a 1ncheiat prezentul proces-verbal, !n 3 (trei) exemplare. 

PRE~~~TE DE SEDINTA, 
Consil~er DIACO~U~TA-RAISA 

I :. __.q . 

\:" 

CONTRA;rE EAZA, 
SECRET AR G NERAL DELEGAT 

. POPES I ORICA 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA 
NR.66/28.10.2021 

Privind aprobarea cererii de finantare si a indicatorilor economici pentru 
proiectul Modernizare Drumuri Comunale pe programul national de investitii 
Anghel Saligny, lista strazilor din comuna Perisor, ambele sate conform anexei nr . .. .. 
Consiliul Local Peri~or intrunit in sedinta ordinara la data de 28.10.2021 

A vand 1n vedere: 
- Raportul nr.14356/18. 10.2021, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.14357/18.10.2021; 
- Legea 82/1991 republicata ~i actualizata; 
- Legea 287 /2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile ulterioare 
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Proiectul de hotarare; 
- A vizul comisiilor de specialitate; 

in temeiul art.129 alin.2 lit. b),alin.4, lit.a),art.139 alin.3 lit a si art.196 alin.1 lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adopta prezenta HOTARARE: 
HOTARARE. 

Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ", raportat la gradul de degradare 
si la propunerile si necesitatile comunitatii locale si la numarul de locuitori ai comunei. 
Modemizare acestor drumuri ar deschide noi oportunitati cum ar fi prelucrarea produselor agricole 
cat si des!a~urarea altor activitati specifice zonei. . Activitatile sociale si economice sunt 1ngreunate 
din punct de vedere al traficului si al accesului catre si dinspre aceste strazi al populatiei care 
locuieste pe aceste strazi cat si al agentilor economici, cererea de finantare si a indicatorilor 
economici pentru proiectul Modemizare Drumuri Comunale, in comuna Perisor,judetul Dolj , prin 
programul national de investitii Anghel Saligny, lista strazilor din comuna Perisor, ambele sate 
conform anexei nr. 1. 

Art. 2 Se aproba implementarea proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ", denumit in continuare Proiectul. 

Art. 3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de 
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Investitii ,,ANGHEL 
SALIGNY"., potrivit legii. 



Art. 4 Proiectul va deservi intreaga comunitate, toti locuitorii comunei. 

Art. 5 Caracteristicile tehnice ale investitiei - ,,MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ": 

lungime = 13149.00 m ,conform Anexei nr. l. 

Art. 6 Reprezentantul legal al comunei este, d-na MARIANA CHIPIRLIN, primarul 
comunei PERISOR in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite. 

Art. 7 Aducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul COMUNEI 
PERISOR. 

Art. 8 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarnlui COMUNEI, in 
termenul prevazut de lege, primarului comunei PERISOR si prefectuluijudetului DOLJ si se aduce 
la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei. 

P ~EDIN:(E DE ~EDINTA 
C n-siiier DIACONU LUMINITA RAISA 

CONTRAS MNEAZA 
SECRET AR GEN L DELEGAT 

- ~ 
·,·._; 

l~ 

VIORI POPESCU 

?.: I 

Adoptatii in $edin/a ordinarii cu un numiir de 6 voturi pentru si 5 abtineri din totalul de I 1 membrii infunctie. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COM UN A PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTAAAREA 
NR.67/05.11.2021 

privind aprobarea cererii de finantare ~i a devizului general estimativ a obiectivului de investitii 
proiectul "RETEHNOLOGIZARE STATII DE EPURARE IN COMUNA PERI~OR, JUDETUL 
DOLJ" 

Consiliul Local Peri~or intrunit in sedinta de indata la data de 05.11.2021 

A vand In vedere: 
j) art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
k) art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
1) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
m) art. 4 alin. (1) litera (c) din Ordonanta de urgenta nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului national de investitii "Anghel Saligny"; 
n) art. 44 alin. (1) ~i art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice 

locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
o) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 1n administratia publica; 
p) art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (c) ~i (d), alin. (4) litera (g) ~i alin. (7) litera (m) 

din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 

q) raportul de specialitate numarul 14604/04.11.2021 al dornnului Andrei 
Constantin. 

r) Referatul de aprobare al primarului cu nr.14605/04.11.2021. 
Avizul comisiilor de specialitate 

tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

in temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta de urgenta or. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adopta prezenta HOT A.RARE: 

Art.1. Aproba cererea de finantare cu indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de 
investitii « RETEHNOLOGIZARE ST A TJI DE EPURARE IN CO MUNA PERI~OR, JUDETUL 
DOLJ » ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, conform modelului prevazut In Anexa nr. 
1 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru 



aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii 
prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 95/2021, aprobate prin ordinul ministrului 
dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 1333/2021. 

Art.2.Aproba devizul general estimativ pentru obiectivul de investitii « 
RETEHNOLOGIZARE STATII DE EPURARE IN COMUNA PERI$0R, JUDETUL DOLJ », 
ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotarare, conform modelului prevazut in Anexa nr. 2.1 la 
Norrnele metodologice pentru punerea 1n aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii 
prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 95/2021 , aprobate prin ordinul ministrului 
dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 1333/2021. 

Art.3. Aproba depunerea Proiectului « RETEI-INOLOGIZARE ST ATII DE EPURARE IN 
COMUNA PERI$0R, JUDETUL DOLJ », In cadrul Programului national de investitii "Anghel 
Saligny", instituit prin Ordonanta de urgenta nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national 
de investitii "Anghel Saligny". 

Art.4.ln vederea instrumentarii Proiectului « RETEHNOLOGIZARE STATII DE 
EPURARE IN COMUNA PERI$0R, JUDETUL DOLJ », Consiliul Local confim1a ~i aproba 
urrnatoarele: 

(1) Necesitatea ~i oportunitatea proiectului « RETEHNOLOGIZARE STATII DE 
EPURARE IN COMUNA PERI$0R, JUDETUL DOLJ ». 

(2) Investitia propusa a se realiza in cadrul Proiectului contribuie in mod direct la atingerea 
obiectivului general urmarit in cadrul Programului national de investitii "Anghel Saligny" ~i 
anume: "cre$lerea coeziunii teritoriale prin echiparea unitiifilor administrativ-teritoriale cu 
dotiiri tehnico-edilitare $i de acces la ciiile de comunicafie, fmbuniitiifirea atdt a condifiilor de 
via/ii, cat $i a standardelor de muncii pentru tofi locuitorii Romdniei ", cat ~i la la atingerea 
obiectivului specific urmarit In cadrul Programului national de investitii "Anghel Saligny" ~i 

anume: "lungimea retelelor de alimentare cu apa ~i canalizare construite/extinse: 12.000 km ". 

Art.5. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei 
Perisor . . 

Art.6. - Prezenta hotarare se comumca, prin intermediul secretarului COMUNEI, in 
termenul prevazut de lege, primarului COMUNEI ~i prefectului judetului Dolj ~i se aduce la 
cuno~tinta publica prin afi~area la sediul primariei, precum ~i pe pagina de internet 
www.PRIMARIACO RER:I.SOR.RO 

PRE~EDINT 
Consilier DIAC 

CONTRASE AZA 
SECRET AR GENE L DELEGAT 

VIOJl.'"" ... , ..,.u. OPESCU 

Adoptatii fn ~edin/a de indata din data de 05. I l.2021 cu un numiir de 8 voturi pentru si 0 abtil eri din totalu/ de 8 
consilieri prezenti. 


