
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.592/25.11.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi , 25 noiembrie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj, 
întrnnită în temeiul art.133,alin.(l) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, la care 
participa un numar de 11 consilieri. 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 8 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna primar si delegatul satesc. 
Doamna Diaconu Luminita-Raisa, Presedinte de sedinta. prezinta următoarea ordine de de zi: 
l. Proiect de hotarare privind acordarea unor burse scalare si stabilirea cuantumului unei burse scalare pe 

semestrul I pentru anul scalar 2021-2022. 
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 decembrie 2021 - 28 

februarie 2022. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, al comunei Perisor judetul Dolj cu nr.V, 

pentru anul 2021. 
4. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribu ire 

a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui si a produselor lactate si 
fructelor sau legumelor, precum si a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
masurilor educative, aferente Programului pentru scaii al Romaniei, motivele fiind lipsa personalului si 
imposibilitatea supravegherii derularii contractelor/acordurilor cadru mentionate mai sus. 
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. 
Doamna Primar prezintă: Proiect de hotarare privind acordarea unor burse scalare si stabilirea 
cuantumului unei burse scalare pe semestrul I pentru anul scalar 2021-2022. 
Discutii: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 alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 
1 decembrie 2021 - 28 februarie 2022. 
Discutii : Este propus ca şi preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni domnul consilier Ghiga 
Aurel. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru, se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, al comunei 
Perisor judetul Dolj cu nr.V, pentru anul 2021. 
Discutii :Nu sunt. 



Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru, se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă : Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui 
si a produselor lactate si fructelor sau legumelor, precum si a contractelor, acordurilor cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, motivele 
fiind lipsa personalului si imposibilitatea supravegherii derularii contractelor/acordurilor cadru mentionate 
mai sus, pentru anii scalari 2022-2023 si 2023-2024. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot ş i cu 11 voturi pentru, se aprobă proiectul de hotarare. 
Diverse: discutii nu stmt. 

Doamna Diaconu Luminita Raisa, Presedinte 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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Anexă la Dispoziţia primarului nr. 225117.11.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DATA DE 
25.11.2021ora10:00 

Nr. proiect Iniţiatorul 

proiectului 
de hotărâre 

hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

MA 

1 Proiect de hotarare privind Primar 
acordarea unor burse scolare si Chipirlin 
stabilirea cuantumului unei burse Mariana 
scalare pe semestrul I pentru anul 
scolar 2021-2022. 

2 Proiect de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta 
pentru perioada 1 decembrie 2021 
- 28 februarie 2022. 

3 Proiect de hotarare privind 
aprobarea rectificarii bugetului 
local, al comunei Perisor judelui 
Dolj cu nr.V, pentru anul 2021 . 

Proiect de hotarare privind 
4 neasumarea responsabilitatii 

organizarii si derularii procedurilor 
de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru 
pentru achizitia produselor de 
panificatie, laptelui si a produselor 
lactate si fructelor sau legumelor, 
precum si a contractelor, 
acordurilor cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea 
masurilor educative, aferente 
Programului pentru scaii al 
Romaniei, motivele fiind lipsa 
personalului si imposibilitatea 
supravegherii derularii 

- contractelor/acordurilor cadru 
mentionate mai sus. 

Comisiile de Preşedinţii comisiilior 
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 Dobre Adrian Emanoil 
specialitate 
pentru activitatea 
de învăţământ, 

sănătate, cultură , 

munca,protectie 
sociala, activitati 
sportive si 
agrement. 

Comisia nr.3 de Ghiga Aurel 
specialitate pentru 
activităţi 
administrative 
publica, 
juridică, amenajar 
ea teritoriului, 
urbanism. 

AVIZ~ALITATE 
SECRETA ERAL DELEGAT 

POPE U IORICA 





ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR. 68/25.11.2021 

privind acordarea unor burse scolare şi stabilirea cuantumului 
unei burse şcolare pe semestrul I pentru anul scolar 2021-2022 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 25 .11.2021 
Având în vedere: 
- adresa nr. 1341/20.10.2021 a Se.Gimnaziala „Henri Coanda"Perişor. 
- raportul de specialitate nr.14648/10.11.2021 al domnului Andrei Cristian -contabil 

delegat; 
-referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub 

nr.14650/10.11.2021. 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- Legea bugetului de stat 15/2021; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- O.U .G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
- prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională, precum si 

prevederile din O.M.E.C.T.S. nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invăţămantul preuniversitar de stat; 

În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.d),alin.7,art.139 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. - Se aprobă pentru semestrul I-an scolar 2021-2022, în învăţămanul preuniversitar de 
stat din instituţiile de invăţămant de pe teritoriul comunei Perisor un număr de 43 burse din care: 

• Burse de merit/performanta -18 
• Burse sociale -24 
• Medicale -1 
Art.2. -Se aproba cuantumul pentru fiecare categorie de bursa acordata elevilor din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat de pe raza corn . Perişor in anul 2020-2021 ,dupa cum 
urmeaza: 

• 100 lei pentru bursa merit I performanta 
• 100 lei pentru bursa medicala 
• 100 lei pentru bursa sociala 



Art.3. -Primarul comunei Perisor, Administraţia Scolii Gimnaziale Perisor împreună cu 
Inspectoratul Scalar al judetului Dolj , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj 
Scolii Gimnaziale Perisor ş i se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi la staţia de amplificare 
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Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de 11 voturi pentru, din lota/11/ de 11 membrii in /uncii 



ROMANIA 
JUOETUL DOLJ 

COMUNA J>ERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
NR.69/25.11.2021 

privind alegerea prescdintelui de scdinta 
pentru perioada Ol decembrie 2021-28 februarie2022 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 25.11.2021 
Având în vedere: 
- Raportul nr.14790/ 11 .11 .202 1 al secretarului general delegat al comunei Perisor, prin care 

propune alegerea dintre membrii Consiliului Local Perisor a unui presedinte de sedinta pentru 
perioada O I decembrie 2021 - 28 februarie 2022; 

- Referatul de aprobare al primm·ului comunei Perisor, inregistrat sub nr.14791111.11.2021; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 123 alin. 1 art. 139 si art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOT ARARE: 

Art.1 Se alege domnul Ghiga Aurel în functia de presedinte de sedinta pentru perioada 1 
decembrie 202 1 - 28 februarie 2022. 

Art.2 Secretarul general delegate al unitatii administrativ - teritoriale va duce la îndeplinire 
prezenta hotarare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în mod obl igatoriu, prin intermediu secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, primarului comunei Perisor, 
secretarului unitatii administrative si persoanei nominalizate la art. I. 
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Adoptată în şedin.fil ordinarii cu 11n 11umiir de I I voturi peutru, <fiu totll/ul de 11 membrii infunctie. 





RO . MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.70/25.11.2021 

privind aprobarea rectificarii bugetului local, al comunei Perisor judetul Dolj 
cu nr.V, pentru anul 2021. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 25.11 .2021 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.14912115 .11.2021 , al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.14913/15.11.2021 ; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea bugetului de stat nr. 15/2021; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Proiectul de hotărâre ; 

- Avizul comisiilor de specialitate; 

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

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.I.Se aproba rectificarea bugetului local, al comunei Perisor judetul Dolj, cu nr.V, pentru anul 
2021, conform Anexeir nr. I atasata. 

Art.2.Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 
comunei,în termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul 
Dolj , Compartimentului financiar-contabil. 
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I 
ROMANI A 

JUDETUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR. 71125.11.2021 

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui si a 

produselor lactate si fructelor sau legumelor, precum si a contractelor, acordurilor cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului 

pentru scoli al Romaniei, motivele fiind lipsa personalului si imposibilitatea supravegherii 
derularii contractelor/acordurilor cadru mentionate mai sus. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 25 .11.2021 
Având în vedere: 
- Adresa nr. 26083/16.11.2021, a Consiliului Judetean Dolj. 
- Raportul de specialitate nr.14950/17.11.2021 al domnului Andrei Cristian -contabil delegat; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.14650/10.11.2021. 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale 
comunelor. 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ 
-Legea cadru 98/2016 privind achizitiile publice, 
-Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
-HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia. 

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

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOT ARARE: 

Art.1. - Se aprobă neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui si a 
produselor lactate si fructelor sau legumelor, precum si a contractelor, acordurilor cadru de prestare 
a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, 
motivele fiind lipsa personalului si imposibilitatea supravegherii derularii contractelor/acordurilor 
cadru mentionate mai sus, pentru anii scolari 2022-2023 si 2023-2024. 



Art.2.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si 
compartimentul de contabilitate. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Consiliului Judetean Dolj , Instituţiei 
Prefectului Jude ului Dolj 
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Adoptată in şedinţă ordinară cu un număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 membrii in functie. 


