
JUDETUL DOLJ 
NR. 599/14.12.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 14 decembrie 2021 , în şedinţa ordinară a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj, 
întrunită în temeiul art.133,alin.(1) din OUG m.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 11 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna primar si delegatul satesc. 
Doamna Popescu Viorica -secretar general delegat prezinta, următoarea ordine de de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de cadouri de Craciun elevilor si prescolarilor 
Scolii Gimnaziale "Hemi Coanda" Perisor. 
2. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand amenzi 

contraventionale ale debitorilor decedati. 
3. Proiect de hotararee privind rectificatrea bugetara cu m VI, a bugetului local de venituri si 
cheltuieli pe anul 2021, conform Anexei 1. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului ajutorului de incalzire pentru perioada 
noiembrie 2021-martie 2022. 
Supusa la vot ordinea de zi a/ost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
Doamna primar solicita introducerea unui punct pe ordinea de zi, respectiv: 
A se aproba proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, al comunei Perisor 
judetul Dolj , cum.VII, pentru anul 2021, conform anexei 1, care face parte integranta din prezentul 
proiect de hotarare, se supune la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi si se voteaza cu 11 
voturi pentru. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar prezintă: . Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de cadouri de Craciun 
elevilor si prescolarilor Scolii Gimnaziale "Hemi Coanda" Perisor. 
Se da citire si raportului de specialitate. 
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 scoaterea din evidentele fiscale a unor sume 
reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati. 
Se da citire si raportului de specialitate. 
Discutii: Nu sunt. 

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



ROMANI A 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR. 72/14.12.2021 

privind aprobarea acordarii de cadouri de Craciun elevilor si 
prescolarilor, Scolii Gimnaziale "Henri Coanda" Perisor. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 14.12.2021 
Având în vedere: 

- adresa nr. 1697/22.11 .2021 , a Se.Gimnaziala „ Henri Coanda"Perişor. 
- raportul de specialitate nr.15127/03.12.2021 , al domnului Andrei Cristian -contabil 

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

nr.15169/07.12.2021, 
- proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 

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 suma de 40 lei/elev respectiv 5720 lei din bugetul local al comunei Perisor 
Art.2. - Primarul comunei Perisor împreuna cu Administraţia Scolii Gimnaziale Perisor , vor 

aduce la indeplinire 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 Pe · i se aduce la cunoştinţă publică prin afişare . 
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CONT~EMNEAZA, 
SECRETAR G ERAL DELEGAT 

POP U VIORICA 

Adoptată în şedi11{ă ordi11ară cu w1 numcir de 11 voturi pentru. din totalul de 11 membrii infime/ie. 



ROMANIA 
J UDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 73/14.12.2021 

privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume 
reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati. 

Consiliul Local Peri şor intrunit in sedinta ordinara La data de 14.12 .2021 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.15181 /07.12.2021, al doamnei Nitu Paulica. inspector taxe si impozite, 
- Referatul de aprobare al primarului comw1ei Perisor înregistrat sub nr. 15184/07.12.2021 ; 
-art.266 alin. (3) din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura fiscala cu modificarile si 

completarile ulterioare 
- art.27 alin. (2) din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura fiscala cu modificarile si 

completarile ulterioare 
- Iit.d, pct.20, lit.b din Ordinul Mministerului Economiei si Finantelor nr.447/2007pentru aprobarea 

Procedurii privind declararea starii de insolvabilitatec a debitorilor personae fizice sau juridice ; 

In temeiul art. 87 alin.(1), art. 129 alin. 1,alin 2 si alin 4, art.139 alin 1 si alin 3 art.196 alin (1) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative; 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.I.Se aproba scoaterea din evidentele fiscale a sumei de 15579 lei, reprezentand amenzi 
tr f I I d b't ·1 d d f fi t b I I . d con aven 10na e a e e 1 onor ece a 1 con orm a e u ut e mat JOS: 

NR. CRT NUMELE SI PRENUMELE CNP SUMA 

I. GALICEANU TRAIAN 15802 17 163224 300 LEI 
2. VIERU FLOAREA 2460215160021 494LEI 
3. CHIURTU C-TIN VIOREL 1920422166225 1080LEI 
4. IOANIMARIA 255 111 5163274 700LEI 
5. TECU MARIAN 1591021160027 420LEI 
6. JIANU IOANA 240053 11 600 13 200LEI 
7. TORN AUREL- VALERIU 153042016325 1 400LEI 
8. KOSKA FERENCZ-SANDOR 1790721 168117 4261LEI 

9. CASU GHEORGHE 1560223160016 67 1 ILEI 
10. BAlLESTEANU STEF AN 1590820160014 1013LEI 

TOTAL 15579LEI 
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 Primar "'\ · -,. '. Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj, Compartimentului financiar-contabil. 

:-.::_\1\ l d I \ ' / 
PR ŞED' E, Ilf!Kş NŢ- CONTRAS MNEAZA 

oiisi ei O-f;IfGA Ji'-tJR SECRETAR GEN AL DELEGAT 
~ ( !~) · i. \-:-· 7 VIO CA OPESCU 

Adopt Z1n ';;ec{m)ă oi•dina'-ă 1 un număr de 11 voturi pentru din totalul d 
-~ : '\ „ / I I 
LL . ~\":-·c; 
4o ry 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 74/14.12.2021 

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

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 14.12.2021 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.15178/07 .12.202 1, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatu.I de aprobare al primaru.lui comw1ei Perisor inregistrat sub nr.15179/07. 12.2021; 
- 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 comisii lor de specialitate; 
- Adresa Scolii Henri Coanda Perisor 1697 /22.1 1.2021, privind aprobarea de cadouri, 
-Adresa CRRTRZ21432/06.12.2021 privind modificarea bugetului local. 

În temeiul art.129 alin.2 Iit. b ),alin.4, lit.a),art.139 alin.3 si art.196 alin.I 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.VI, pentru anul 



I 
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 75/14.12.2021 

privind aprobarea cuantumului ajutorului de incalzire pentru perioada noiembrie 
2021-martie 2022. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 14.12.2021 
Având în vedere: 

- Raportul nr.15188/07. 12.2021, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.15189/07.12.2021; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea bugetului de stat nr. 15/202 1; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
-OUG nr. 93/20 16 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor benefici ii de asistenta sociala 

precum si pentru stabi lirea unor masuri bugetare pentru acestea; 
-Legea 226/2021 privind masurile de protectie sociala pentru consumatorul vulnerab il de energie; 
- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul comisii lor 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.1.Se aproba cuantumul ajutorului de incalzire pentru perioada noiembrie 202 1-martie 2022: 
• 202 400 lei ajutor pentru incalzirea locuintei, 

• 3520 lei supliment pentru combustibili. 

A11.2.Primarul comunei şi compartimentu l de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obl igatoriu, prin intermediu secretarului comune i,în 

termenul prevăzu de lege Primaru lui comunei Perişor, Inst ituţiei Prefectului Judeţul Dolj, 
Compa1time u Im ~l!flJQ'C. ·-contabi I. 
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ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.76/14.12.2021 

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

Consiliul Local Perişor intmnit in sedinta ordinara la data de 14.12.2021 
Având în vedere: 

- Rap011ul nr.15349/13 .12.2021 , al domnului Ancfrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comw1ei Perisor înregistrat sub nr.15350113.12.2021; 
- 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; 
- Adresa CRRTRZ21896/09.1 2.2021 privind modificarea bugetului local. 
-Adresa cu nr. 28329/ 13.12.202 1 a Consiliului Judetean. 

În temeiul art.129 alin.2 lit. b ),alin.4, lit.a),art.139 alin.3 si art.J 96 alin.) lit.a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local, al comunei Perisor judetul Dolj, cu nr.VII , pentru anul 
2021, conform Anexeir nr. l atasata, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

CONTRA~SE EAZA 
SECRETAR GENE DELEGAT 

VI ORI OPESCU 
de 11 voturi pentru din totalul de I I membrii in Junc ·e. 



Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotararee privind rectificatrea bugetara cu nr VI a bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, conform Anexei 1, care face parte integranta din 
prezentul proiect de hotarare. Se da citire si raportului de specialitate si anexei 1. 
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 aprobarea cuantumului ajutorului de incalzire 
pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022. 
Se da citire si raportului de specialitate. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru, se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, al 
comunei Perisor judetul Dolj, cu nr.VII, pentru anul 2021. 

Se da citire si raportului de specialitate si anexei 1. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru, se aprobă proiectul de hotarare. 
Diverse: discutii nu sunt. 

Domnul Ghiga Aurel, Presedinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local Perişor. 
Drept p~nt -a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 
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CONT~MNEAZA, 
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