
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILljL LOC~LfERIŞOR 
NR..1'/p;Jo·ol ·Zo L 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi , 10.02.2022, în şedinţa de indata a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj, 
întrunită în temeiul art.134,alin.(1 ), alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la care 
participa un numar de 7 consilieri. Absenti:Lazaroiu Marian, Mirigel Marian, Buldur Ionel, 
Urziceanu Adrian) 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 7 voturi. 
Este prezentata următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hota rare privind aprobrea Cererii de finantare si Devizul general pentru 
proiectul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ". 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea acoperi rii deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si 
sursa E si utilizarea excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de 
dezvoltare a bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 7 voturi pentru din totalul de 11 consilieri 

in functie. 
1. Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Proiect de hotara re privind aprobrea Cererii de finantare si Devizul general pentru 

proiectul „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ". 
Discutii:Nu sunt. 
Supus la vot a fost aprobat cu 7 votuiri 

2.Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi. 
Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A sî 

sursa E si utilizarea excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de 
dezvoltare a bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022 
Discutii:Nu sunt. 

Supus la vot a fost aprobat cu 7 votuiri 
Discutii: Nu sunt. 

Domnul presedinte de sedinta Ghiga Aurel, declară închisa sedinta. 
Drept p tJ..C7f încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. o [ VJ >-
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RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 53/09.02.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă de indata pe data de 10.02.2022,ora 15°0 

În temeiul art.134, alin.(1), alin.(4) si alin.(5),art.196,alin. (1), lit.b) din OUG nr.57/201 9 
privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local Perişor, judeţul Dolj în şedinţă de indata, 
conform convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie , în ziua de 10.02.2022 ora 15°0, 

la sediul consiliului local , cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotarare privind aprobrea Cererii de finantare si Devizul general pentru 

proiectul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, 
JUDETUL DOLJ. 

2. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E si 
utilizarea excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de 
dezvoltare a bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022. 

INITIATOR: CHIPIRLIN MARIANA 
PREZINTA: CHIPIRLIN MARIANA 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.3. - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 
in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.4. - 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 LEG LITATE 
SECRETAR GEN RAL DELEGAT 

VIORI OPESCU 



Anexă la Dispoziţia primarului nr. 53/09.02.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI OE INOATA A CONSILIULUI LOCAL 
PER/SOR DIN DATA OE 10.02.2022 

Nr. proiect 
hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

2 

Proiect de hotarare privind 
aprobrea Cererii de finantare si 
Devizul general pentru proiectul 
MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE, IN COMUNA 
PERISOR, JUDETUL DOLJ. 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea acoperirii deficitului 
Sectiunii de dezvoltare sursa A 

si sursa E si utilizarea 
excedentului anului 2021 sursa 
A si sursa E, pentru finantarea 
sectiunilor de dezvoltare a 

bugetului pe anul 2022 si 
acoperirea temporara a 
golurilor de casa, pe anul 2022 

Iniţiatorul 

proiectului 
de hotărâre 

Primar 
Chipirlin 
Mariana 

Comisiile de Preşedinţii comisiilior 
specialitate care de specialitate 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activităţi 
economico
financiare, 
agricultu ră , 

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 
publica , 
juridică .amenaja 

rea teritoriului, 
urbanism. 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL DELEGAT 

VIOT/A POPESCU 



RO MANIA 
J U D E T UL DOLJ 

C OM UNA P E RI S OR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.14/10.02.2022 

Privind aprobrea Cererii de finantare si Devizul general pentru 
proiectul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, 
JUDETUL DOLJ" . 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta de indata la data de 10.02.2022 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.l 0623/09.02.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.10624/09.02.2022; 
- Legea 8211991 republ icată şi actualizată; 

- Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile ulterioare 
- O.U.G. nr.57/20 19 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 
- OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny" 
- Proiectul de hotarare; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul art.129 alin. (1 ), alin.(2), lit. (b), lit (c) si (d),alin.(4), lit.(g) si alin (7), litera (m), 
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 Cererea de finantare si Devizul general pentru proiectul 
DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL 



ROMÂNIA 
,fUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobrea Cererii de finantare si Devizul general pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ". 

A vând în vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 10623/09.02.2022, intocmit de domnul Andrei Constantin, 

inspector comp.contabilitate; 
- Legea 82/1991 republicată şi actualizată; 
- Legea 287/2009 privind Codul Civi l, republicata cu modificarile ulterioare 
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modifica.rile si completarile ulteriom·e; 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 
- OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny " 

În temeiul art.129 alin. (1), alin.(2), lit. (b), lit (c) si (d),alin.(4), lit.(g) si alin (7), litera (m), 
art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

PRIMARUL COMUNEI PERISOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE: 

Art.I.Sa se aprobe Cererea de :finantare si Devizul general pentru proiectul „MODERNIZARl~ 
DRUMURI COMUNALE, lN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ". 

Art.2.Primm·ul comunei şi compartimentul de contabilitate vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRl MĂRIA COMUNEI PERIŞOR 
Nr. 10624/09.02.2022 

Referat de aprobare 
privind aprobarea Cererii de finantare si Devizul general pentru proiectul MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ. 

Analizand raportul de specialitate al domnului Andrei Constantin, inspector comp.contabilitate 
inregistrat cu nr. 10623/09 .02.2022, care propune : 
- aprobarea Cererii de finantare si Devizul general pentru proiectul MODERNIZARE 

DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ. 

Decid: 
Aprobarea raportului. 



COMUNA PERISOR 

JUDETUL DOLJ 

Nr. IO ''-.Z3 /o~lDZ.ao20 
Raport de specialitate 

Subsemnatul Andrei Constantin Cristian angajat în cadrul Primariei Comunei Perisor in functia de 

inspector de specialitate cu atributii de contabilitate avand in vedere urmatoarele prevederi legislative: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civi l, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
d) art. 4 alin. (1) litera (c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
e) art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
f) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziona lă în administraţia publică; 
g) art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (c) şi (d), alin. (4) litera (g) şi alin. (7) litera (m) din Ordonanţa 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare; 

Propun aprobarea de catre Consiliul Local Perisor a Cererii de finantare si Devizul general 
pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, 
JUDETUL DOLJ", 



Nr. 
Crt. 

1 

I. I 

1.2 

1.3 

1.4 

2. 1 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.5. 1. 

3.5.2. 

3.5.3 . 

3.5.4. 

3.5.5 . 

3.5.6 . 

3.6 

3.7 

3.8 

DEVIZ GENERAL a l obiectivului de investitii: 

ANEXA Nr. 
2.1 

„MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA PERISOR, JUDETUL 
DOLJ" 

la normele 
metodologice 

Valoare (inclusiv TVA) 

Denumirea capitolelor Valoare Valoare 
TVA (inclusiv si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 

TVA) 

LEI LEI LEI 

2 3 4 s 
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea te renului 

Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

Amenaj ări pentru protecţi a mediului si aducerea la starea initiala 2000.00 380.00 2380.00 

Cheltuieli pentru relocarea si protectia utilitati lor 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL I 2000.00 380.00 2380.00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

Studii 2700.00 513.00 3213.00 

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 1500.00 285.00 1785.00 

Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 

Certificarea performantei energetice 
si auditul enere:etic a l cladirilor 0.00 0.00 0.00 

Proiectare 2585 09.58 49 11 6.82 307626.40 

Tema de proiectare 7500 .00 1425.00 8925.00 

Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

Studiu de fezabilitate/documente de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 120504.79 22895.9 1 143400.70 

Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acorduri lor/autorizati ilor 5000 .00 950.00 5950.00 
Veri ficarea tehnica de calitate a OTAC si a deta liilor de 
execut ie 5000.00 950.00 595 0.00 

Proiect tehnic sl detali i de executie 120504 .79 22895.9 1 143400.70 

Ore:anizarea procedurilor de achizitie I 0000.00 1900.00 11 900.00 

Consultanta 20000.00 3800.00 23800.00 

Asistenta tehnica 40000.00 7600.00 47600.00 



I TOTAL CAPITOL 3 I 332709.591 63214.s2 I 395924.40 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 9640383.48 I 831672.86 I 1472056.34 

4. 1. I Pentru care exista standard de cost 9640383.48 1831672.86 11472056.34 

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesită monta.i 0.00 0.00 0.00 

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montai si echioamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 4 9640383.48 1831672.86 11472056.34 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier I 06044.22 20148.40 126192.61 

5. 1.1 Lucrări de construcţii şi in stalaţii aferente organizării de 
şanti er 96403.83 18316.73 114720.56 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 9640.38 1831.67 11472.05 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 106634.65 0.00 106634.65 

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrări lor de 
construcţ ii 48693.94 0.00 48693.94 
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

5.2.3 teritoriului , urbanism şi pentru autorizarea lucrăril or de 
construcţii 9738.79 0 .00 9738.79 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 48201.92 0.00 48201.92 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autori zaţia de 
construi re/ desfiinţare 0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 202298.05 38436.63 240734.68 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 



TOTAL CAPITOLUL 5 414976.91 58585.03 473561.94 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnoloe:ice si teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe tehnologice ş i teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 10390069.99 1953852.71 12343922.70 

C+M din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.l.1) 9738787.31 1850369.59 11589156.90 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care 12343922.70 

buget de stat 12089446.93 

buget local 254475.77 

Cu standard 
Fara 

Preturi fara TV A 
de cost 

standard 
de cost 

Valoare Cap.4 9640383.48 o 
Valoare investitie 10390069.99 o 

Cost unitar aferent investi tiei 790179.48 o 
Cost unitar aferent investitiei(EURO) 159687.06 o 

Data 8.10.2021 

Curs EU RO 4.9483 

Valoare de referinta pentru determinarea incadrarii 1746 
in standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenti locuitori I 

I km 13149m 



Anexa nr. 1 

la normele metodologice 

CERERE DE FINANŢARE 

Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: PERISOR 
JUDEŢUL: D'OLJ 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Număr /data înre~lstrare: 
10675 /14-02· 022 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Beneficiar (U.A.T. I A.O.I): UAT COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ 

Denumirea obiectivului de investiţii: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA 
PERISOR, JUDETUL DOLJ" 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiţie 

Categoria de Investiţie: Drumurile publice (Modernizare) 

Tip investiţie: Obiectiv de investiţ i i nou 

Amplasament: Comuna Perisor, satele Perisor si Maracine 

Durata de Implementare a obiectivului de 24 
Investiţii (lunl): 

Hotărârea consiliului local/judetean de 
aprobare/ Hotărârea A.O.I. · · 

14 / 10-02-2022 

Valoarea totală a oblectlvulul de Investiţii 
(lei cu TVA): 

12,343,922. 70 

Valoarea solicitată de la bugetul de stat 
(lei cu TVA): 

12,089,446.93 

Valoarea finanţată de la bugetul local (lei 
cu TVA): 

254,475.77 

Valoare calculată conform standardului de 
cost (lei fără TVA): 

10,390,069.99 

Cost unitar aferent lnvestltlel (calculat) 
(lei fără TVA)/ km sau locuitor sau locuitor 
echivalent: 

790,179.48 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 



c) Pentru drumurile publice: 

- Tip drum: Drum comunal 
- Clasă tehnică : V 
- Lungime drum: 13149.00 metri 
- Lucrări de consolidare: NU 
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi: NU 
·Trotuare: NU 
• Locurile de parcare, oprire şi staţionare: NU 
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: O 
• Bretele de acces, noduri rutiere: NU 
- Alte lucrări de arta: NU 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poştală a sollcltantulul 

Strada: HENRI COANDA ! Număr: 269 

Localitatea: PERIŞOR !Judeţul : DOLJ 

Reprezentantul legal al sollcltantulul: 

Nume şi prenume: CHIPIRLIN MARIANA 

Funcţie : PRIMAR 

Număr de telefon fix: 0251459707 

Număr de telefon mobil: 0748927124 

Adresă poştă electronică (obligatoriu): primariaperisor@yahoo.com 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: CHIPIRLIN MARIANA 

Funcţie: PRIMAR 

Număr de telefon: 0748927124 

Adresă poştă electronică: primariaperisor@yahoo.com 

lcod poştal: 207445 

Subsemnatul CHIPIRLIN MARIANA, având functla de PRIMAR, În calitate de reprezentant 
legal al U.A. T. PERIŞOR, judeţul DOLJ, . 

Confirm că obiectivul de investitii pentru care solicit finantare nu este inclus la finantare în 
programele derulate din fonduri' externe nerambursabile în perioada de programare '2021-2027 sau 
prin alte programe nationale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu Instituţii 
de credit sau Instituţii 'financiare interne sau Internaţionale, 

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Sallgny", ' 

Confirm că Informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte, 

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoştintă de niciun motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. · 

PRIMAR, 

CHIPIRLIN MARIANA 

Semnătura „„„.„ •• „ 

'.:; Digitally signed 
Maria na.::. by Mariana 

. „„ · ,Chipirlin 

(hi pir 1,i~h·. Dâte: ~.~22.02. 14 
„.„, 12:53:34 +02'00' .. ,' 

!: 



ROMANIA 
JUDE TUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.15/10.02.2022 

Privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E si utilizarea excedentu lui anului 
2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare a bugetului pe anul 2022 si acoperi rea 
temporara a golurilor de casa, pe anu l 2022. 

Consiliul Local al comunei Perisor, întrunit în şedinţă de îndată la 10.02.2022. 
Având în vedere: 

- Raportul nr. I 0627/09.02.2022 a l domnului Andrei Cristian - inspector de specialitate, 
- Proiectul de hotărâre ; 

- Avizul comisiilor de specialitate ale consi liului local; 
- Ordinul M.F.P.nr.1536/ 15.12.2021 privind aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al an ului 2021. 
- În baza prevederilor art.58 alin. I din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.39 alin. 1 lit.c din Legea Contabi litatii nr.82/ 199 1 republ icata cu 
modificarile s i completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale cu modificarile si cornpletari le ulterioare. 
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile s i completari le ulterioare; 

În temeiul art.129, alin.2 lit.b alin.4,lit.a,art.155 alin.1 lit.c si art.197,alin.1 din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ. 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

A1i. I .Se aproba acoperirea deficitului secţi unii de dezvoltare sursa A - Bugetul local de venituri ş i cheltuieli 
al comunei Perişor în sumă de 181277,53 lei pentru anul 202 1 din excedentul anilor precedenţi şi utilizarea 
excedentului anului 202 1 sursa A (buget local) în sumă de 89546,39 Iei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, 
pentru obiectivu l ele investitie aflat in continuare Construire sediu primarie in comuna Perisor a bugetului anulu i 2022 
si acoperirea temporara a golurilor ele casa. 

Art.2. Se aproba acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E - Bugetul local de venituri şi cheltuieli 
al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din excedentul anilor precedenţi şi utilizarea excedentului 
anului 2021 sursa E (buget local) în sumă ele 6903.77 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 
2022 pentru · · de investitie Achi:ilie laietor de iarba pentru buldoexcavator. 

~1~~P1'ilna?t1l comunei si compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

PRE ~ 1;.E~.&. · ŞED N't A, CONTRASE~EAZA, 
Con ltie Gt)'.l'Uâ~A ~· Secretar Gene al Delegat, 

..... * ' i ~· ... -<'"" i v· . c. , ;, :-;~. „ .. ,. 1orica eseu 
G . ;;.-. ' : , i 

('I ·"'i".i._. '2-- ~<· . I 
~ -. ,.. '. J o v - .. „ 

Adoptat ~ e r»·l~~ d9- f~dată cu un număr de 7 voturi pentru din totalul de 11 membrii în funcţie. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E si utilizarea excedentului 
anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare a bugetului pe anul 2022 
si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022. 

A vând în vedere: 
- Raportul nr.10627/09.02.2022 al domnului Andrei Cristian - inspector de specialitate, 
- Ordinul M.F .P.nr.1536/15 .12.2021 aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului 

bugetar al anului 2021. 
- În baza prevederilor art.58 alin. I din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificări le şi completările ulterioare, art.39 alin. I lit.c din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finante le publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art.129, alin.2 lit.b alin.4,lit.a,art.155 alin.1 lit.c si art.197,alin.1 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

PRIMARUL COMUNEI PERISOR propune adoptarea următorului 

PROIECT DE HOTARARE 

Art. I .Sa se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A - Bugetul local de venituri 

ş i cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 181277 ,53 lei pentru anul 2021 din excedentul anilor precedenţi 

şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa A (buget local) în sumă de 89546,39 lei pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare, pentru obiectivul de investitie aflat in continuare Construire sediu primarie in 

comuna Perisor a bugetului anului 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa. 

Art.2. Sa se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E - Bugetul local de venituri 

ş i cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din excedentul anilor precedenţi 

şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa E (buget local) în sumă de 6903,77 lei pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare a bugetu lui anului 2022 pentru obiectivul de investitie Achizitie taietor de iarba 

pentru buldoexcavator. 

Art.3. - Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 



ROMÂN A 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA COMUNEI PERIŞOR 
10628/09.02.2022 

Referat de aprobare 
La proiectul de hotarare privind acoperirea deficitului Sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E si 
utilizarea excedentului anului 2021 sursa A si sursa E, pentru finantarea sectiunilor de dezvoltare 
a bugetului pe anul 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa, pe anul 2022. 

Analizand raportul de specialitate al domnului Andrei Cristian contabil 
delegat al comunei Perisor inregistrat sub nr.10627/09.02.2022, prin care 
propune: 

- Sa se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A - Bugetul local de venituri şi 

cheltu ieli al comunei Perişor în sumă de 181277,53 lei pentru anul 2021 din excedentul anilor precedenţi ş i 

util izarea excedentului anului 2021 sursa A (buget local) în sumă de 89546,39 lei pentru finantarea sectiunii 

de dezvoltare, pentru obiectivul de investitie aflat in continuare Construire sediu primarie in comuna 

Perisor a bugetului anului 2022 si acoperirea temporara a golurilor de casa. 

- Sa se aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E - Bugetul local de venituri ş i 

cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din excedentul anilor precedenţi şi 

utilizarea excedentului anului 2021 sursa E (buget local) în sumă de 6903,77 lei pentru finantarea sectiunii 

de dezvoltare a bugetului anului 2022 pentru obiectivul de investitie Achizitie taietor de iarba pentru 

buldoexcavator 

Decid: 
Aprobarea raportului. 



PRIMĂRIA COMUNEI PERIŞOR 

JUDETUL DOLJ 

N r.10627 /09 .02.2022 

Raport de specialitate 

Subsemnatul Andrei Cristian - inspector delegat, expun următoarele: 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului M.F.P. nr.1536115.12.2021 aprobarea Normelor 

Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021. 

- În baza prevederi lor art.58 alin. I din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ş i completările ulterioare, art.39 alin. I lit.c din Legea Contabilitatii nr.82/ 1991 republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

I .Propun Consiliului Local Perişor să aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa A 

- Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 181277 ,53 lei pentru anul 202 1 din 

excedentul anilor precedenţi şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa A (buget local) în sumă de 

89546,39 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, pentru obiectivul de investitie aflat in continuare 

Construire sediu primarie in comuna Perisor a bugetului anului 2022 si acoperirea temporara a golurilor de 

casa. 

2. Propun Consiliului Local Perişor sa aprobe acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa E 

- Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Perişor în sumă de 34572,65 lei pentru anul 2021 din 

excedentul anilor precedenţi şi utilizarea excedentului anului 2021 sursa E (buget local) în sumă de 6903,77 

lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului anului 2022 pentru obiectivul de investitie Achizitie 

taietor de iarba pentru buldoexcavator. 




