
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR. 516/27.01.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi , 27 ianuarie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Perişor.judeţul 
Dolj, întrunită în temeiul art.133,alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
la care participa un numar de 1 O consilieri. Absenti :Mirigel Marian. 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 9 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna primar si delegatul satesc. 
Doamna Primar prezinta următoarea ordine de de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a 
altor fluxuri de deşeuri În judetul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" si 
a tarifelor aferente. 

2. Proiect de hotarare privind : 
-stabilirea taxei de salubrizare la nivelul UAT-Perisor in anul 2022 la suma de 9 

lei/persoana/luna. 
-prevederea bugetara pentru anul 2022(propunere) 170 685,57 lei compusa din 

Prevederi bugetare deseuri reziduale 145126,29 lei prevedere bugetara deseuri 
reciclabile 25559,28 lei. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea denumirii unitatii de invatamant si a retelei 

scalare pentru anul scalar 2022-2023 de la nivelul comunei Perisor. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de 
muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2022. 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei 
familii, a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi 
a valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri 
prevăzute de strictă necesitate, în vederea calculării ajutorului social pe anul 2022. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor 
neremunerate in folosul comunitatii , conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, pe anul 
2022. 
7. Proiect de hotarare privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a 
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului 
"Sistem de Management Integrat al Deşeurilor În Judeţul Dolf' catre Directia Judeteana 

de servicii publice si Utilitati Dolj. 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 

2022. 



9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului iniţial al comunei Perişor, judeţul Dolj 
pentru anul 2022, sursa A si sursa E conform Anexei nr. 1 -sursa A si Anexei nr.2- sursa 
E. 
10. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniului privat a unor imobile situate in 

intravilanul comunei Perisor. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 10 voturi pentru din totalul de 11 

consilieri in functie. 
Doamna primar solicita introducerea a doua puncte pe ordinea de zi respectiv: 
A se aproba proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare sursa A si 
sursa Ela data de 31 decembrie 2021 conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 a comunei Perişor , 
judeţul Dolj. Se supune la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi si se voteaza 
cu 1 O pentru . 
A se aproba proiectul de hotarare privind desemnarea de catre Consiliul Local Perisor 
a doamnei Chipirlin Mariana in calitate de primar, sa reprezinte institutia la notariat in 
vederea încheierii unor acte legale cu privire la dezmembrarea unor imobile aflate in 
inventarul domeniului public si privat al comunei Perisor. Se supune la vot introducerea 
acestui punct pe ordinea de zi si se voteaza cu 1 O pentru. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri În judetul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi 
transfer Goicea" si a tarifelor aferente . 
. Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aprobă proiectul de hota rare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind: 
-stabi li rea taxei de salubrizare la nivelul UAT-Perisor in anul 2022 la suma de 9 
lei/persoana/luna. 
-prevederea bugetara pentru anul 2022(propunere) 170 685,57 lei compusa din 

Prevederi bugetare deseuri reziduale 145126,29 lei prevedere bugetara deseuri 
reciclabile 25559,28 lei. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aproba proiectul de hota rare. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea denumirii unitatii de 
invatamant si a retelei scalare pentru anul scolar 2022-2023 de la nivelul comunei Perisor. 

Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aproba proiectul de hota rare. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni 
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2022 .. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
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Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotarare privind stabilirea bunurilor de strictă 
necesitate pentru nevoile unei familii , a bunurilor care nu sunt considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile familiei ş i a valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce 
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute de strictă necesitate, în vederea 
calculării ajutorului social pe anul 2022. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aproba proiectul de hota rare. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni 
pentru repartizarea orelor neremunerate in folosul comunitatii , conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotarare, pe anul 2022. 
Discutii: Se propune scoaterea ultimului punct din Anexa nr.1 (lndosariere si arhivare 
documente in cadrul primariei) si inlocuirea cu alte lucrari administrative. 
Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aproba proiectul de hota rare. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind darea în administrare temporară a 
serviciului de operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului 
"Sistem de Management Integrat al Deşeurilor În Judeţul Dolf' catre Directia Judeteana 

de servicii publice si Utilitati Dolj. 
Discutii:Nu sunt 
Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru si 4 abtineri (Lazaroiu Marian, Busu Viorel, 
Buldur Ionel, Urziceanu Adrian), se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pe anul 2022. 
Se da citire statului de functii , organigramei si raportu lui de specialitate. 
Discutii:Nu sunt 
Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aproba proiectul de hota rare. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului i niţial al 
comunei Perişor, judeţul Dolj 
pentru anul 2022, sursa A si sursa E conform Anexei nr. 1 -sursa A si Anexei nr.2- sursa 
E. Se da citire celor doua anexe si raportul de specialitate. 
Discutii: Se prezinta lista de investitii conform anexei 
Domnul Ghiga Aurel propune achizitionarea unui tocator de crengi; 
Domnul Busu Viorel aduce in discutie faptul ca sumele pentru cheltuielile de 

personal al institutiei sunt prea mari. 
Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aproba proiectul de hota rare. 
Se trece la punctul 1 O de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind trecerea in domeniului privat a unor 
imobile situate in intravilanul comunei Perisor. 
Discutii: Domnii consileri decid aprobarea separata a celor doua puncte la art. 1 din 
proiectul de hotarare respectiv: 



Se supune la vot proiectul de hotarare initiat de primar se aproba art.1 punctul unu cu 9 
voturi si o abtinere domnul (Urziceanu Adrian), punctul 2 supus la vot se respinge cu 5 
voturi pentru si 4 împotriva (Buldur Ionel, Dragancea Aurica , Lazaroiu Marian, Urziceanu 
Adrian) si o abtinere Diaconu Luminita. 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare 
sursa A si sursa Ela data de 31 decembrie 2021 conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 a comunei 
Perişor, judeţul Dolj. 

Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind desemnarea de catre Consiliul 
Local Perisor a doamnei Chipirlin Mariana in calitate de primar, sa reprezinte institutia la 
notariat in vederea încheierii unor acte legale cu privire la dezmembrarea unor imobile 
aflate in inventarul domeniului public si privat al comunei Perisor 
Se supune la vot şi cu 1 O voturi pentru se aproba proiectul de hota rare. 

DIVERSE.Discuţii:Nu sunt. 
Domnul Ghiga Aurel , Presdinte de şedinţă declară închisa sedinta Consiliului Local 
Perişor. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal , în 3 (trei) exemplare. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GE RAL DELEGAT 

POPE U VIORICA 

„ 

• • 



ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.12/18.01.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 27.01.2022,ora 10°0 

În temeiul art.133,alin.(1 ),art.134, alin.(1 ), lit.a), alin.(5),art.196,alin .(1 ), lit.b) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. -Se convoacă Consiliul Local Perişor, judeţul Dolj în şedinţă ordinara, 
conform convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 27.01.2022 ora 10°0,la 
sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi prevazuta in anexa la prezenta 
dispozitie 

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinara a Consiliului Local Perisor din data 
de 27.01.2022, este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie 

Art.3. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente 
asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi. 

Art.4. - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 
in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 
~7f'ft.~· Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135,alin (4) si art.243 alin.(1) 

/ iJt~J-G i - ~U nr.57/2019 privind Codul Administrativ . . / „ .rt; 
' . . " ~'f.. 

/ -°" I .· -\ „ c 
\' ' ' '~"~R.1 

- ' MARIANA; 
AVIZ LEG ITATE 

SECRETAR GEN L DELEGAT . . " 
POPESC V ORICA 





Anexă la Dispoziţia primarului nr.1 2118.01.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DATA DE 
27.01.2022. 

Nr. proiect 
hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

1 Proiect de hotarare privind aprobarea 
Actului Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 "Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activiti§ţi 

componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri în judetul Dolj şi operarea staţiei 
de sortare şi transfer Goicea" si a tarifelor 
aferente. 

2 

3 

4 

5 

Proiect de hotarare privind stabilirea taxei 
de salubrizare la nivelul UAT-Perisor în anul 
2022 la suma de 9 lei/persoana/luna 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
denumirii unitatii de invatamant si a retelei 
scolare pentru anul scolar 2022-2023 de la 
nivelul comunei Perisor. 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
planului de acţiuni pentru repartizarea 
orelor de muncă beneficiarilor de ajutor 
social pe anul 2022 

Proiect de hotarare privind stabilirea 
bunurilor de strictă necesitate pentru 
nevoile unei familii, a bunurilor care nu sunt 
considerate de strictă necesitate pentru 
nevoile familiei şi a valorilor stabilite din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc 

cantitativ categoriile de bunuri prevăzute de 
strictă necesitate, în vederea 
calculări i ajutorului social pe anul 2022. 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
6 planului de acţiuni pentru repartizarea 

orelor neremunerate în folosul comunitatii, 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, 
pe anul 2022. 

Proiect de hotarare privind darea în 
7 administrare temporară a serviciului de 

operare a instalaţi i lor de gestionare a 
deşeurilor municipale realizate în cadrul 
Proiectului 
"Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Dolj' 

Iniţiatorul 
proiectului 
de hotărâre 

Primar 
Chipirlin 
Mariana 

Comisiile de 
specialitate care 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activităţi 

economico-
financiare, 
agricultură, 
administrarea 
domeniului public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 

Preşedinţii comisiilior 
de specialitate 

Mirigel Marian 

special itate Dobre Adrian Emanoil 
pentru activitatea 
de învăţământ, 
sănătate, cultură, 

munca,protectie 
sociala, activitati 
sportive si 
agrement. 
Comisia nr.3 de 
specialitate pentru 
activităţi Ghiga Aurel 
administrative 
publica, 
juridică,amenajar 

ea teritoriului, 
urbanism. 



8 

9 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pe anul 2022 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea bugetului iniţial al 
comunei Perişor, judeţul Dolj 
pentru anu l 2022, sursa A si sursa 
E conform Anexei nr. I -sursa A si 
Anexei nr.2- sursa E 

10 Proiect de hotarare privind 
trecerea in domeniului privat a 
unor imobile situate in intravilanul 
comunei Perisor. 

AVIZ LEq ALITATE 
SECRETAR fyERAL DELEGAT 

POPESV I !llORICA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR. 2/27.01.2022 

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judetul Dolj şi 
operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" şi a tarifelor aferente 

Consiliul Local Perisor, întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.01.2022 

Având în vedere: 

prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor; 
prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Dolj revizuit (acord) din 28.11.2012 cu 
modificarile ulterioare şi actele constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ; 
Adresa nr. 3214/23.12.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ; 

având în vedere necesitatea aprobării Actului Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
"Delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul 
Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" şi a tarifelor aferente 

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. n şi art. 139 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 



Art. 1 Se aprobă Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegare prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi 
operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" şi tarifele aferente, conform Anexei. 

Art. 2 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
"Delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul 
Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea", conform Anexei. 

Art. 3 Se mandatează dna.Chipirlin Mariana, reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului 
de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea şi tarifele aferente, conform 
Anexei. 

Art. 4 Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ şi Directorul Executiv al Asociaţiei, ca în numele şi pe seama comunei să 
semneze Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a 
gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi 

transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de 
sortare şi transfer Goicea, conform Anexei. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, 

în condiţiile legii. 

CONTRAijMNEAZA, 
Secretar Gene al Delegat, 

Popes Wiorica 

Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de 10 voturi pentru din totalul de 11 membrii infunctie 

• 



„ 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOU 

CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului Adiţional nr. S la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin 

concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colect(ll'ea şi tr(lllsportul deşeurilor municipale şi (I altor fluxuri de deşeuri În judetul Dolj şi 

operare(/ staţiei de sortare şi transfer Goicea" si a tarifelor aferente 

Având în vedere: 
Raportul de specialitate nr. 10058/07.01.2022, al Viceprimarului comunei Perisor, 
prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 
modificările ş i completările ulterioare 
prevederile Legii 1O1 /2006 a serviciului de salubrizare a local ităţi l or, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatilc specifice serviciului de salubrizare a 
local itatilor 
prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, 
Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Dolj revizuit (acord) din 28.11 .201 2 cu 
modificarile ulterioare si actele constitutive ale Asociaţ i e i de Dezvoltare Intercomunitare 
de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ; 
Adresa nr. 32 14/23.12.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ, 
având în vedere necesitatea aprobării Actului Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activitiiţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a 
altor fluxuri de deşeuri înjudetul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea si a 
tarifelor aferente. 

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. n ş i ati. 139 alin. 3 lit. c din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE 

Art. 1 Sa se aprobe Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2019 ''Delegare prin 
concesionare a gestiunh unor activitâfi componente ale serviciului de sulubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor .ftuxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi 
operarea stafiei de sortare şi transfer Goicea "si a tarifelor aferente, conform Anexei., parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2 Se mandatează Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor 
ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2019 
Delegare prin concesionare a gestiunii unvr activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri fn judeţul 
Do!j şi operarea staţiei de sortare şi tran.~fer Goicea si tarifele aferente. conform Anexei. 

Art. 3 Se mandatează dna./dl. Chipirlin Mariana, reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ 
să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea Actul Adiţional nr.5 la Contractul nr. 
370/22.05.2019 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activitâ/i componente ale serviciului 
de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri înjudeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi tran.~fer Goicea si tarifele aferente, conform 
Anexei. 

Art. 4 Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ şi Directorul Executiv al Asociaţiei, ca în numele şi pe seama comunei să 
semneze Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2019 Delegare prin concesionare a 
gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi 

transportul deşeurilor municipale şi a altorjluxuri de deşeuri fnjude/ul Do?i şi operarea staţiei de 
sortare şi tran.~fer Goicea, conform Anexei. 

IN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA COMUNEI PERIŞOR 
Nr. 10059/07.01.2022 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr.5 la Contractul nr. 

370/22.05.2018 "Delegareaprin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi tmnsportul deşeurilor municipale şi a altor 

fluxul'i de deşeuri în judetul Dolj şi operal'ea staţiei de sortal'e şi transfer Goicea" si a 
tarifelor aferente 

Analizand raportul de specialitate al domnului Dobre Adrian Emanoil, viceprimarul 
comunei Perişor inregistrat cu nr. 10058/07.01 .2022, care propune aprobarea - Actului 
Adiţional nr.5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale şi a altorfluxuri de deşeuri înjudetul Dolj şi operarea staţiei de sortare 
şi transfer Goicea" si a tarifelor aferente, 

Decid: 
Aprobarea raportului. 





PRIMARIA COMUNEI PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 

Nr. 10058/07.01.2021 

Raport de specialitate, 

Avand in vedere adresa nr.3214/23.12.2021 a Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOU înregistrata la Primaria comunei 
Perisor cu nr.15494/27.12.2021, prin care solicita aprobarea proiectului de hotarare 
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judetul Dolj şi 

operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" si a tarifelor aferente, mandatarea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală 
Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 370/22.05.2019 Delegare prin concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer 
Goicea si tarifele aferente, conform Anexei, mandatarea doamnei Chipirlin Mariana, reprezentant 
legal în AGA ADI ECODOLJ să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea Actul 
Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 3 70/22.05.2019 Delegare prin concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer 
Goicea, si a tarifelor aferente, conform Anexei si a domnului Preşedinte al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ şi domnul Director Executiv al 
Asociaţiei, ca în numele şi pe seama comunei să semneze Actul Adiţional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2019 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului 
de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea, conform Anexei, propun 
Consiliului Local al comunei Perisor adoptare . 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.3/27.01.2022 

Privind stabilirea taxei de salubrizare la nivelul UAT-Perisor in anul 2022 la suma de 9 
lei/persoana/luna 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 27.O1.2022 
A vând în vedere: 

Rap01tul de specialitate nr. 10111/11.01.2021 al domnului Andrei Cristian - inspector de 
specialitate cu atributii de contabilitate, 
Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr. 101 12/11.01.2021; 
Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Adresa 3173/20.12.2021 a A.D.I ECODOLJ,având în vedere necesitatea aprobării cuantumului 
taxei de salubrizare pentru anul 2022. 

Prevederile art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, 
republicata; 

având în vedere necesitatea aprobării cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022 
In temeiul art. 139 alin. 3 lit. c din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOT ARARE: 
Art. 1 Se aproba cuantumul taxei de salubrizare, pentru anul 2022, în valoare de 9 lei/persoana/lună, 

Art. 2 Se aproba prevederea bugetara pentru anu l 2022(propunere) 170 685,57 lei compusa din Prevederi 
bugetare deseuri reziduale 145126,29 lei prevedere bugetara deseuri reciclabile 25559,28 lei. 
Art. 3 Primarul prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare l ntercomunitară de Gestionare a 

Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legi i. 

ordinar - cu un număr de 10 

CONTRASEM, AZA 
SECRETAR GENERAL DEL GAT ALUAT, 

POPESCU O ICA 

voturi pentru din totalul de 11 membrii in functie. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOU 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxei de salubrizare la nivelul UAT-Perisor in anul 2022 la suma de 9 

lei/persoana/luna 

A vând în vedere: 
Raportul de specialitate nr.10111111.01.2022 al domnului Andrei Cristian - inspector de 
specialitate cu atributii de contabilitate, 
Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Adresa 3173/20.12.2021 a A.D.I ECODOLJ, 

având în vedere necesitatea aprobării cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022 

în temeiul art. 139 alin. 3 lit. c din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE 

Art. 1 Sa se aprobe cuantumul taxei de salubrizare, pentru anul 2022, în valoare de 9 
lei/persoana/lună, 

Art. 2 Sa se aprobe prevederea bugetara pentru anul 2022(propunere) 170 685,57 lei compusa din 
Prevederi bugetare deseuri reziduale 145126,29 lei prevedere bugetara deseuri reciclabile 25559,28 
lei. 
Art. 3 Primarul prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA COMUNEI PERIŞOR 
Nr.10112/11.01.2022 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare la nivelul UAT

Perisor in anul 2022 la suma de 9 lei/persoana/luna 

Analizand raportul de specialitate al domnului Andrei Cristian - inspector de 
specialitate cu atributii de contabilitate, înregistrat cu nr. 10111/11 .01 .2022, care 
propune: 
stabilirea taxei de salubrizare la nivelul UAT-Perisor în anul 2022 la suma de 9 

lei/persoana/luna. 
aprobarea prevederii bugetare pentru anul 2022(propunere) 170 685,57 lei 
compusa din Prevederi bugetare deseuri reziduale 145126,29 lei prevedere 
bugetara deseuri reciclabile 25559,28 lei. 



• 

„ 



„ 

COMUNA PERISOR 

JUDETUL DOLJ 

Nr.10111/11.01.2022 

Raport de specialitate 

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

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

- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 

-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 

-Ordonanta de urgenta nr.57/20 19 privind Codul administrativ, 

-Legea nr. I O 1/2006 - legea serviciului de salubrizare a localitatilor republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

-Adresa cu nr.3 173/20. 12.2021 a A.O.I. ECODOLJ, 

În vederea stabilirii taxei speciale de salubritate aferentă anului 2022 la nivelul UAT 

Perişor, instituită în conformitate cu art.26 alin (I) lit.b) din Legea serviciului de salubrizare a localităţi lor 

cu nr.101/2006, republicată, cu modificarile si cheltuielile ulterioare, este necesar a fi calcu lată în funcţie 

de prevederile bugetare estimate ş i de populaţia care l ocuieşte efectiv în localitate astfel încât să acopere 

costurile serviciului de salubrizare: 

• Prevedere bugetară pentru anul 2022 (propunere) 170 685,57 lei compusă din Prevederi bugetare 

deseuri reziduale 145126,29 lei siprevedere bugetară deşeuri reciclabile 25559,28 lei. 

170 685,57 lei/1625 locuitori/12 luni =8, 75 lei/locuitor/luna. 

Având în vedere cele menţionate mai sus,precum ş i tendinţa de creştere a tuturor cheltuielilor, 

începând de la combustibil , energie electrica, curs valutar, etc, propun emiterea unui proiect de hotărâre 

de consiliu local si aprobarea acestui in şedinţă de consiliu, privind stabilirea taxei de salubrizare la 

nivelul UA T Perişor în anul 2022 la suma de 9 l ei/persoana/lună. 

Inspector, 

Andrei Constl.A 
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ASOaA ŢIA OE·DEZVOLTARE INTERCOMUNffARĂ 
DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ECODOLJ 

NR. ŞI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPEC!AL:87/03.17.2009, CJ.F RO 26186810, CRAIOVA, STR. 
NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP 8, ET. 7, TEL/FAX 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@vahoo.ro 

AO! ECODOLJ 

către, ;mEr//' 01 · &:ez I Ăon · EcoociW 
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Referitor: Prevedere bugetară ş; mod de stabilire taxe distinc ata: ••••••• J,.Q;lZ..~.~.f2ZJ.._.„. 
PREVEDERE BUGETARA ŞI STABILIRE TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE, ÎN 
CAZUL PRESTAŢIILOR EFECTUATE ÎN BENEFICIUL ÎNTREGII COMUNITĂŢI 

LOCALE, UTILIZATORI PERSOANE FlZICE 
ANUL2022 

Având în vedere justificările prezentate în cele ce urmează, taxa specială de salubrizare aferentă 
anului 2022 pentru utilizatori persoanele fizice, instituită în conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. b) 
din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 1O112006, republ icată, cu modificări le şi 

completările ulterioare, este necesar a fi calculată în funcţie de prevederile bugetare estimate mai 
jos şi de populaţ ia care locuieşte efectiv în localitate astfel încât să acopere următoarele costuri cu 
serviciul de salubrizare. 

Prevedere Bugetară estimată pectru anul 2022: 

Prevedere 14 r·t~6 l~$q 
jY ~ t C'r ,-J:. 

bugetară deşeuri 
Lei/ari 

t f(j ,-6J I J ( compusă reziduale 
din: Prevecţere 

Lei/an JS t;.f g I f2% bugetară deşeuri 
reciclabile Lei/an T 

Acestă prevedere bugetară este calculată pentru localitatea dumneavoastră în funcţie de costurile 
prezentate mai jos: 

COSTURI PRIVIND DEŞEURILE MENAJERE REZIDUALE: 

Activitate 
Cantitate Tarif (Leiff onă 
(Tone/An} fără TVA) 

Colectare şi transport "C:< 'ţ /, • .:<._]...._I . . 202,98 

Transfer ( 41 111 74,35 

Depozitare 15 ( .1 !; 183,33 

TOTAL 

TOT AL inclusiv marja de eroare 

Costuri anuale 
cu TVA 
(Lei/an) 

A 

Cuantum TAXĂ distinctă deşeuri 
reziduale (lei/persoană/lună) 

Nnr. locuitor din evidenţele 

ro ii/ 12 luni 
A/nr. locuitor din evidenţele 

propii/12 Juni 

A/nr. locuitor din evidenţele 
ro ii/12 luni 

Nnr. locuitor din evidenţele 

propii/12 luni 
X 

A/nr. locuitor din evidenţele 
propii/12.luni 
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ROMAN A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.4/27.01.2022 

privind aprobarea denumirii unitatii de invatamant si a retelei scolare 
pentru anul scolar 2022-2023 de la nivelul comunei Perisor 

Consiliul Local Perisor întrunit in sedinta ordinara la data de 27.01 .2022 
Avand in vedere: 

adresa nr. 18649/03.11 .2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj; 
adresa nr.20494/22.12.2021 a Inspectorat Scolar Judetean Dolj-aviz conform; 
referat de aprobare al Primarului Comunei Perisor; 
avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
art.61 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completări le 

ulterioare; 
O.M.E.N. nr.5461/12.11 .2018 privind modificarea si completarea Procedurii de atribuire a 

denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar; 
prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr.6564/2011, privind aprobarea Proceduri i de atribuire 

a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar; 
O.U.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
O.M.E. nr.5511/28.10.2021 pentru emiterea avizului conform privind organizarea de 

catre autoritatile administratiei publice locale a retelei scolare a unitatilor de invatamant din 
sistemul national de invatamant preuniversitar; 

ln temeiul art.129 alin .1 si.2 lit.d , alin.7, lit.a , alin 14 , precum si ale art.139 alin.1 coroborat 
cu art 196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din Comuna Perisor 
in anul scolar 2022-2023 astfel: 

Nr. Unitate de învăţământ cu Unitate de învăţământ-structură Niveluri de învăţămân 

crt. personalitate j uridică şcolară arondată scolarizate 

1. ŞCOALA GIMNAZIALA „HENRI COANDA" PRI I GIM 
PERISOR 

SCOALA PRIMARA PRI 
PERISORUL NOU 
GRADI NIŢA CU PROGRAM PRE 
NORMAL NR.1 PERISOR 
GRADINIŢA CU PROGRAM PRE 
NORMAL NR.2 PERISOR 



Art.2 Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesati in instanta competenta, in termenul 
prevazut de lege. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General Delegat al 
comunei şi va fi comunicată primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, 
Inspectoratul Şcolar Judetean Dolj, Şcolii Gimnaziale Perisor si se aduce la cunostiinta prin 
afisare si la statia de amplificare a comunei. 

CONTRASEMNEAZA 

ELEGAT AL UAT 



R O M A N A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.5/27.01.2022 

privind aprobarea planului de actiuni pentru 
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2022 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 27.01 .2022 
Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.10108/11 .01 .2022 al doamnei Lupu Valentina -Inspector la 
Comp.Asistenta Sociala al Primariei comunei Perişor. care propune aprobarea planului de acţiuni 
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2022; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.10139/12.01.2022; 
- proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- prevederile art.6, al.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi 

completată ; 
- prevederile din O. U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

care reglementează acordarea de beneficiu de asistenţă socială ; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 ; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. b),art.139 alin.3 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 planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de 
ajutor social pe anul 2022 conform anexei nr.1 de la prezenta hotărâre . 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de ianuarie 2022. 
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei şi compartimentul 

de specialitate din cadrul primăriei comunei Perisor. 
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 

comunei , în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj 
şi se aduce la oştin a'f>ublică prin afişare. 

PREŞE JNTE DE ŞEDINŢA CONTRAS~NEAZA 
Consi ie't_GHIGl!:A EL SECRETAR GENERAL D LEGAT ALUAT, 

~ POPES IORICA 
I I 

Adoptată in ş:~:nţă ~- nară cu un număr de 10 voturi pentru din totalul de 11 membrii m funcţie. 





ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.6/27 .01.2022 

privind stabilirea bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, 
a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei 
şi a valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile 

de bunuri prevăzute de strictă necesitate, în vederea 
calculării ajutorului social pe anul 2022. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 27.O1.2022 
Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.10107/11.01 .2022 al d-nei Lupu Valentina, care propune stabilirea 
bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, a bunurilor care nu sunt considerate de strictă 
necesitate pentru nevoile familiei şi a valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ 
categoriile de bunuri prevăzute de strictă necesitate, în vederea calculării ajutorului social pe anul 2022; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.10140/12.01 .2022; 
- proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ; 

- prevederile din O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
reglementează acordarea de beneficiu de asistenţă socială ; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011; 

- O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 
În temeiul art. 129 alin.2 lit. b),alin.7,art. 139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. - Se stabilesc bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii cuprinsă în 
lista din Anexa nr. 1 de la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se stabilesc bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 
cuprinsă în lista din Anexa nr. 2 de la prezenta hotărâre. 

Art.3. - Se stabilesc criteriile privind limitele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor 
ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 
cuprinsă în lista din Anexa nr. 3 de la prezenta hotărîre . 

Art.4. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data emiterii prezentei. 
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei şi compartimentul de 

specialitate din cadrul Primariei comunei Perisor. 
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului general delegat 

al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj şi se 
aduce la cunoştm•nţă lieă--g~·n afişare. 

PREŞEDINT E) $~12JÎ - CONTRA MNEAZA 
Consilier JGA ELN, ,,,... SECRETAR GENER~r~LEGAT ALUAT, 

* ..... (/ ', . - ' \ . I VIORl„ OPESCU 

AdoptatHn şe ,.-!. '~ n#na~ c: ~n)umărde 10 voturi pentru d;n totalul de 11 membriUn funcUe. 
,-ry. /. -.__....-., 

ij ./" (1U "-' 
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ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 7/27.01.2022 

privind aprobarea aprobarea planului de acţiuni pentru 
repartizarea orelor neremunerate in folosul comunitatii, pe anul 2022 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 27.01 .2022 
Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.10149/13.01 .2022 al doamnei Lupu Valentina -Inspector la 
Comp.Asistenta Sociala al Primariei comunei Perişor.care propune aprobarea planului de acţiuni 
pentru repartizarea orelor neremunerate in folosul comunitatii , pe anul 2022; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.10150/13.01.2022; 
- proiectul de hotărâre ; 

- avizul comisiilor de specialitate; 
- prevederile Legii nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a 

altor masuri neprivative de libertate, 
-OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

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

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1.-Se aproba planul de acţiuni pentru repartizarea orelor neremunerate in folosul 
comunitatii, pe anul 2022 conform anexei nr.1 , care face parte integranta din prezentul proiect de 
hotarare. 

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei şi compartimentul de 
specialitate din cadrul primăriei comunei Perisor. 

Art.3.-Prezenta hotărâre se comun ică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei ş i Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj 
şi se ad~~~ publ~că prin afişare. 

PR ŞEDINTE DE ŞEbf ŢA 
C n.siHer GHIGA E 

\ 





ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 

NR.8/27.01.2022 

privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalaţiilor de 

gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului 

"Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" 

Consiliul Local Perisor întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.01.2022 

Având în vedere: 
- Memorandumul din 20.1 2.20 19 cu tema „Aprobarea soluţi ilor temporare privind delegarea serviciilor de 

operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finanţate din fonduri europene, în domeniul deşeuri lor, 

astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată, până la final izarea procedurii 

competitive"; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 23 1/3 1.10.2019 prin care s-a înfiinţat Serviciul Public de 

Salubrizare al Judeţului Dolj, în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Dolj nr. 292/J 7. 12.202 1; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 99/J 5.06.2020 privind darea în administrare temporară a furnizări i 

serviciului de operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale rea lizate în cadru l proiectului 

"S istem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj " modificată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Dolj nr. 3/ 12.0 1.2022, către Direcţia Judeţeană de Servicii Publice ş i Utilităţi Dolj; 

- art. 6 a lin. (I) lit. e), h), art.1 2, art. 13 alin. ( 1) lit. a), art.16 şi a le art. 17 alin. (1) şi alin. (2) prima teză din 

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.1O 1/2006, republicată, cu modificări le ş i completările 

ulterioare; 

- a11. 1 alin . (4), art. 8 a lin .(l), alin. (3) lit. d), a11.22 a lin 1, 1" 1, a lin .2 lit.a), al in.3-5, art. 23 alin. (I) şi alin. 

(2) ş i art. 28 alin. (2) lit. a), alin . (5) şi alin . (6) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităti publice, republicată cu modificările ş i comp letări le ulterioare; 

- prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabi lire, ajustare sau 

r modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor; 

- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor din judeţul Dolj revizuit (acord) din 28. 11.201 2 cu modificarile ulterioare ş i actele constitutive 

ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ; 

- Apl icaţia de Finanţare pentru proiectul „S istem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj"; 

- Adresa nr. I 12725/25 .11.2021 a Ministerului Investiţiilor ş i Proiectelor Europene - Direcţia Generală 

Programe Europene Infrastructură Mare; 

- Studiul de oportuni tate aprobat de Consiliul Judeţean Dolj prin HCJ nr. 99/15.06.2020; 



- Adresa nr. 123/ 17.01.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

ECODOLJ; 

având în vedere necesitatea aprobării administrarii temporare a serviciului de operare a instalaţi ilor de 

gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Dolj'', 

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) şi d) coroborat cu alin. 4 lit. g) si alin. 7 lit. n), precum şi al art. 139 alin. 1 

s i art. 196 alin. I lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codu l Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă modalitatea de gestiune temporară a următoarelor activităţi ale serviciului de 
salubrizare în Judeţul Dolj: 

a. Operarea si administrarea statiilor de transfer Bailesti, Calafat, Filiasi, Dobresti, 
transportul deseurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, transportul deseurilor reciclabile si 
biodegradabile catre statia de sortare si compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv statia de 
compostare Calafat; 

b. Operarea si administrarea statiei de sortare Craiova-Mofleni, valorificarea materialelor 
reciclabile si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni; 

c. Operarea si administrarea statiilor de compostare Calafat si Craiova-Mofleni, 
valorificarea compostului si transportul refuzului catre depozitul conform de la Craiova-Mofleni; 

sub forma gestiunii directe, prin dare în administrare către Direcţia Judeţeană de Servicii Publice 
şi Utilităţi Dolj. 

Art. 2 Durata dării în administrare este temporară până la data prevăzută în ordinul de începere a 
activităţii pentru noul operator, desemnat ca urmare a atribuirii contractului de delegare a 
instalaţiilor în urma finalizării licitaţiei publice organizate de ADI ECODOLJ. 

Art. 3 Se aprobă Condiţiile de administrare a operării temporare a instalaţiilor de gestionare a 
deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
în Judeţul Dolj", de către Direcţia Judeţeană de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj conform Anexei 
nr. 1 la prezenta hotarâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor privind 
operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj", conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarâre, 
ce constituie parte integrantă din aceasta. 

Art. 5 Se aprobă Indicatorii de performanţă şi evaluare conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, 

care face parte integrantă din aceasta. 

r 
" 
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Art. 6 Desfăşurarea activităţii se face în baza Regulamentului Serviciului de Salubrizare al 
Judeţului Dolj aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor ADI ECODOLJ nr. 
1121.01.2020. 

Art. 7 Se aprobă tariful pentru activitatea de sortare a deşeurilor menajere reciclabile şi a deşeurilor 
similare reciclabile în staţia de sortare aferent Staţiei de Sortare Mofleni în valoare de 29,36 lei/tonă 
fără TV A; pentru celelalte activităţi tarifele se vor aproba ulterior. 

Art. 8 Bunurile ce se dau în administrare fac parte din domeniul public al judeţului Dolj şi sunt 
identificate în Anexa nr. 5 la HCJ nr. 99/15.06.2020 

Art. 9 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 

ECODOLJ cu sediul în judeţul Dolj , str. Nicolae Titulescu, nr. 22, corp B, et. 1, Municipiul 
Craiova, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 
81/03.11.2009, CIF RO 26186870, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale 
Perisor sa exercite atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile stabilite prin lege şi regulamente în 
sarcina UAT, în relaţia cu Direcţia Judeţeană de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj. 

Art. 10 Se mandatează dl./dna.Chipirlin Mariana, reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ, ca 
în numele şi pentru municipiul/oraşul/comuna Perisor să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor 

aprobarea: 

Condiţiile de administrare a operării temporare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Dolj"; 
Caietul de Sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor privind operarea 
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj"; 
Tariful pentru activitatea de sortare a deşeurilor menajere reciclabile şi a deşeurilor similare 
reciclabile în staţia de sortare aferent Staţiei de Sortare Mofleni în valoare de 29,36 lei/tonă 
fără TVA. 

Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Dolj, Consiliului Judeţean Dolj, 
Direcţiei Judeţeană de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj şi ADI ECODOLJ şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

SECRET R GENERAL DELEGAT 
P ESCU VIORICA 

Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de 6 voturi pentru si 4 abtineri din totalul de 11 membrii in functie. 





I 
ROMAN IA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERlSOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.9/27.01.2022 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
pe anul 2022 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 27.01.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr. J 0264/18.01.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian 
inspector compartiment contabilitate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor imegistrat sub nr.10265118.01.2022; 
- Proiectul de hotarare; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
În temeiul art.129 alin.(2), lit.a, alin.(3), Iit.c, art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a, din 

OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ cu modifica rile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aproba organigrama pentru aparatul de special.itate al primarului comunei Perişor 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2.Se aproba statul de ftmcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Perişor 
confonn anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei şi 

compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Perişor. 
Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin grija secretarului general al 

comunei şi se transmite: Primarul comunei Peri.şor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj , 
Compartimentului financiar-contabil. 

CONTRASEJVINEAZA, 
Secretar Gen~~ Delegat, 

Viorica j r eseu 





CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 

Nr. Numele şi prenumele Funcţia 

Crt. de 
demnii. 
publică 

1 Chipirlin Mariana PRIMAR 
Corn. cal.III 

2 Dobre Adrian-Emanoil VICEPRIMAR 
Corn. cal.III 

3 Vacant 

Comp. Ad. Loc., Agr.lnfor 

4 TACU ANISOARA 

5 NAE ELVIRA 

Comp.Fin-Cont., Taxe şi lmpoz. 

6 Vacant 

7 NIŢU PAULICA 

8 OAE COSTEL 

9 VACANT 

Serv. Publ. Com. Loc. Ev. 
Persoanei. 

10 DUDU CECILIA 

11 POPESCU VIORICA 

12 PASCU MARIA ALEXANDRA 

Biblioteca Comunală + Căminul 
Cultural 

13 FLORICA COSTINA-
SIMONA 

Comp. Implementare Proiecte 

14 ANDREI C- TIN-CRISTIAN 

Compartiment Administrativ 

15 SAFCEA VIRGIL 

~EXA NR.2 
la HCL nr.___::,L din 27.01.2022 

STAT DE PERSONAL 

Funcţia Cls. Nivel 
Functia publică Cls. Grad Nivel Cls. de contractuală Gra de studii 

de de profes. ul sa Iar. daţi sa Iar. 
conducere executie Studii 

de 
a 

lor 
executie 

SECRRETAR s 
Corn. cal.III 

INSPECTOR I Superior s 
CONSILIER I Superior s 

INSPECTOR I Principal s 
INSPECTOR III Asistent s 
INSPECTOR I Principal s 

Referent o s 

REFERENT III Superior M 

INSPECTOR I Principal s 
INSPECTOR III Asistent s 

BIBLIOTEC I 
3 M 

INSP. DE SPEC. li 2 s 

ŞOFER M 



16 I BUDURNOIU GEORGETA GUARD 4 M 

17 I SAFCEA STEFAN PAZNIC 4 M 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de 
UrQenta 

18 I POPESCU GABRIEL INSPECTOR DE SPEC. 5 s 
Asistenţă Socială 

19 I LUPU VALENTINA Inspector I Asistent s 
Compartimpl.proiect.Fond.Externe 

20 I POST VACANT INSPECTOR li o s 
21 I POST VACANT INSPECTOR li o s 

NUMAR TOTAL FUNCTll PUBLICE 9 
NUMAR TOTAL FUNCTll PUBLICE DE CONDUCERE 1 
NUMAR TOTAL FUNCTll PUBLICE DE DE EXECUTIE 6 
NUMAR TOTAL FUNCTll CONTRACTUALE DE CONDUCERE o 
NUMAR TOTAL DE FUNCTll CONTRACTUALE DE EXECUTIE 9 
DEMNITARI 2 
Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/201 O pentru modificarea şi 1 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările ulterioare 
NUMAR TOTAL FtJNCTll IN INSTITUTIE 21 

~ ENE DELEGAT ALUAT, 

IO RICA 

"----



CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL-11 

/ 
1 

VICEPRIMAR 

• 

'" • 
I I 

BIBLIOTECĂ SERVICIUL 
COMUNALĂ+CĂMIN VOLUNTAR 
CULTURAL PT.SITAŢII DE 

URGENŢĂ 

~" ~R, „ \ 
cmP .... ~ 

'"' 
2 

COMP.lMPL. 
PROIECTE 
FOND.EXTER 
NE 

Anexa nr.l 

la H.C.L.nr._:2_ din 27.01.2022 

ORGANIGRAMA 

PRIMAR 

•Ir ·~ 

I 4 

COMP.IMPLEMN. COMP.FINANTE 
PROIECTE -CONTABCLITATE 

TAXE Ş I 

lMPOZITE 

~ 
1 

SECRETAR 

Ir 

•Ir 
•Ir 

3 3 

COMPARTlMENT SERV.PUBLIC 

ADMINISTRATIV COMUNITAR 
LOCAL 

DE 
EVI DENTA A 
PERSOANEI 

.. 
2 

COMP. 
ADMI. 
LOCALĂ 

AGR.INFOR 

\ 
I 

ASISTE NŢĂ 
LĂ SOC IA 

; I 
SECRETAR GENERAL DELEGAT, 

POPES7 VIORICA 





ROMANIA 
JUDET UL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.10/27.01.2022 

privind aprobarea bugetului local iniţial al comunei Perişor, judeţul Dolj 
pe anul 2022 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 27.O1.2022 
A vând în vedere: 

- Raportul nr. I 0262/ 18.01.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, care propune aprobarea 
bugetului local iniţial al comunei Perişor, pe anul 2022; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr. I 0263118.0 1.2022; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 
- Legea 82/199 1 republicata si actualizata; 
- Legea nr.227/20 15 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- Ordonanta de urgenta nr. 5712019 privind Codul administrativ; 
-Lege-Cadru nr.15312017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificata si actualizata ; 
-Legea 317/202 1, Legea bugetului de stat pe anul 2022; 
- adresa nr. CRRTRZ 400/2022, privind repartizarea sumelor defalcate din TV Asia cotelor din impozitul pe venit 

pe anul 2022; 
-adresa nr.1053/13.01.2022, privind repartizarea cotelor din impozitul pe venit a Consiliului Judetean Dolj, 
-adresa scol ii Henri Coanda Perisor cu nr. I 0106.01.2022 de solicitare de sume necesare pentru buna functionare .. 

În temeiul art.129 alin.2 lit. b ),alin.4, Iit.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 bugetului local pe anul 2022 conform anexei 1 - sursa A care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2.Se aproba bugetului local pe anul 2022 conform anexei 2 - sursa E care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.3.Primarul comunei ş i compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretaru lui comunei,în 

termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj , 
Compartimentului financiar-contabil. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GEN RAL DELEGAT 

POPES VIORICA 
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RO MANIA 
JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.11/27.01.2022 

privind trecerea in domeniul privat a unor bunuri imobile 
situate in intravilanul comunei Perisor 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 27.O1.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.10248/18.01.2022 al doamnei Tacu Anisoara, inspector de 
specialitate in cadrul compartimentului agricol; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.10249/18.01.2022; 
- Proiectul de hotarare; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul art.129 alin.(2), lit.c, art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a, din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1. (1) Se aproba trecerea in domeniul privat a urmatoarelor bunuri imobile situate in intravilanul 

comunei Perisor conform punctului I . 
-T 100P130-suprafata de 1500 mp cu urmatoarele vecinatati: 
N-DE 33; 
S-DE 1000; 
E-DE 378; 
V-Rusu Marin. 

( 2). Se respinge trecerea in domeniul privat a urmatoarelor bunuri imobi le situate in intravilanul 
comunei Peri sor, a punctului 2 din art. 1: 

-T 6 P 132/ 1,133/ 1-suprafata de 700 mp cu urmatoarele vecinatati: 
-T 6 P 132/1 suprafata de 350 mp, cu vecinatati : 
N-Bonciu Marin si Bonciu Ion; 
S-DC-2694; 
E-DC-2693; 
V-T 6 P 133/ 1. 
-T 6 P 133/1 suprafata de 350 mp, cu vecinatati: 
N-Bonciu Marin si Bonciu Ion; 
S-DC-2694; 
E-T 6 P 132/1 ; 
V-G r~ n. 

"'' . ' 0 • 
T 

PREŞ J)INTE DE SED 
Co silier Ghiga Aură 

~- ' v-
i .· 

CONTRAS MNEAZA, 
Secretar Ge ral Delegat, 

Popesc 

2 in sedinta ordinara, punctul unu s-a votat cu 9 vo u i pentru si o 
respins cu 5 voturi pentru, 4 voturi împotriva si o abtinere. 





ROMANI A 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR12/27.01.2022 

privind aprobarea executiei bugetare sursa A si sursa E la data de 31 decembrie 
2021 conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 a comunei Perişor, judeţul Dolj, 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 27.01.2020 
Având în vedere: 
- Raportul nr.10414/26.01.2022 al domnului Andrei Cristian - inspector 

delegat,care propune aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Perişor la data de 
31.12.2020; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, inregistrat sub 
nr.10416/26.01.2022; 

- Proiectul de hotărâre ; 

- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile OUG 57/2019 Codul Administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-Legea 15/2021- legea bugetului de stat; 
- Legea nr 82/ 1991-Legea Contabilitatii, republicata si actualizata; 
- HCL nr.77/28.12.2022 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei 

Perisor. 
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 PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului local sursa A al comunei Perişor, judeţul Dolj la data 
de 31.12.2021, conform Anexei nr.1 de la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă execuţia bugetului activităţilor financiare integral din venituri proprii sursa 
Ela data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 2 de la prezenta hotărâre . 

Art.3. - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 

comunei, în t.ert11trntt l._prevăzut de lege, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj . 
'\ , ""' " ' 

PREŞE INTE DE ŞEDINŢĂ CONTRAS NEAZA 
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* Adopta ă. ' edinţă ordi ară cu un număr de 10 voturi pentru, din otalul de 11 membrii 
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COMUNA PERISOR 

JUDETUL DOLJ 

Nr. /() 41~ / p_c .or. C9J c_ ( 

Raport de specialitate 

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

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

- Legea 82/1991 republicata si actua lizata; 

-Legea nr.227/20 15 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 

-Ordonanta de urgenta nr.57/20 19 privind Codul administrativ, 

-Legea bugetului de stat nr.15/2021, 

-HCL nr.77/28.12.202 1 privind rectificarea bugetului local al comunei Perisor - R8 

Propun aprobarea indicatorilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local al comunei Perisor pe anul 202 1 

la nivelul trimestrului IV - executia bugetara sursa A si sursa E la data de 31 decembrie 2021 conform 

Anexelor nr. I si nr.2. 

Va rog a emite un proiect de Hotarare de Consiliu Local privind alocarea acestei sume. 

Inspector, 





CQNSILIUL LOCAL PERIŞOR 
JUDEŢUL DOLJ 

Anexa nr.1 
HOTARAREA Nr. 12::_127.01.2022 

EXECUŢIA BUGET ARĂ 
a bugetului local la 31 decembrie 2021 

În trimestrul 3 al anului 2021 execuţia privind venituri le şi cheltuielile se prezintă astfel: 

- mii lei-
Cont Denumirea i11dicatorilor Program Rea/izari 

2021 31 decembrie 
2021 

030218 Impozit pe venit prop imobiliare 4 3 

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 424 424 

040204 Sume defalcate pt.echilibrarea bugetului 401 395 

040205 Sume repartizate din la dispozitia C.J.D. 140 140 

07020101 Impozit pe cladiri pers.fizice 24 23 

r 01020102 Impozit pe cladiri pers.j uridice 68 67 

07020201 Impozit pe teren pers.fizice 32 38 

07020202 Impozit pe teren persoane juridice I I 

07020203 Impozit pe teren extravilan 275 250 

070203 Taxe judiciare de timbru 21 16 

110202 Sume defalcate din TV A pt chelt descentralizate 524 487 

110205 Sume defalcate din TV A pt.drumuri 18 18 

110206 Sume defalcate din TV A pt.echilibrare 1036 1036 

1602020 1 Taxa miji de transpmt pers fizice 46 66 

16020202 Taxa miji de transport pers juridice 60 33 

180250 Alte impozite si taxe 10 11 

300205 Venituri din concesiuni 29 24 

330208 Venituri din prestari servicii 166 174 

350201 Venituri din amenzi 95 92 

r J 60206 Alte venituri - taxe speciale 143 91 

360250 Alte venituri 59 58 

370303 Varsaminte din sectiunea de functionare -642 -564 

370304 Varsaminte din sect. de functionare pentru sect.de dezvoltare 642 564 

400214 Sume din excedentul bug.local pt. Finantarea sect.dezvoltare 182 182 

420234 Subventii pentru incalzire 212 212 

Total venituri 3788 3653 





. 

-mii lei-
" 

Cont Denumirea indicatorilor Program Rea/izari 
2021 31decembrie2021 

510210 Administratie chelt de personal 900 889 

510220 Administratie cheltuieli materiale 428 418 

510285 Plati din anii precedenti si recuperate o -12 

510271 Administratie cheltuieli de capital 120 54 

540210 Serviciul comunitar cheltuieli de personal 190 187 

540250 fond de rezerva 50 o 
610220 Situatii de urgenta 10 2 

650210 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca - pers.didactic 20 18 

650220 lnvatamant cheltuieli materiale 114 I 10 

650259 lnvatamant burse 50 49 

650257 lnvatamant ajutoare sociale 66 31 

650271 lnvatamant investitii 75 75 

6702 10 Cultura cheltuieli de personal 45 43 

670220 Cultura cheltuieli materiale 7 7 

670259 Cultura sustinerea cultelor 4 3 

670271 Cultura investitii 10 o 
680257 Asistenta sociala indemnizatii handicap grav 336 336 

680257 Alte cheltuieli in domeniul asistente sociale -Ajutoare de urgenta 40 40 

680257 Asistenta sociala ajutoare de incalzire 212 212 

700220 Serviciu de dezvoltare publica cheltuieli materiale 613 611 

70027 1 Dezvoltare publica cheltuieli de capital 573 572 

840220 Drumuri cheltuieli materiale-reparatii 61 61 

840271 Drumuri cheltuieli investitii 46 46 

Total cheltuiel i 3970 3744 

Am inregistrat un excedent in bugetar in suma de 89546,39 lei. 

Va rugam a initia un proiect de hotarare bugetară pentru aprobarea executiei bugetului local la data de 
31 decembrie 2021. 

Inspector, 
Andrei Constantin 

~ 
.1 
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CONSILIUL LOCAL PERISOR 

JlJDETUL DOLJ HOTARAREA Nr. 

EXECUTIE BUGETARA 
a activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2021 

mii lei 

Cont Denumirea im/icatorilor Program Rea/izari 
2021 31decembrie2021 

3610 Alte venituri 20 23 

Total 20 23 

,a partea de cheltuieli situatia se prezinta astfel: 
mii lei 

Cont Denumirea indicatorilor Program Realizari 
2021 31 decembrie 2021 

801001 2001 30 Alte bunuri si servicii cu caracter functional 20 16 

80107 1 Active fixe 35 35 

Total 55 51 

In urma executiei bugetare am înregistrat in excedent bugetar în sumă de 6903,77 lei. 

Va rugam a initia un proiect de hotarare bugetara pentru aprobarea executiei bugetului local la trimestrul 4 al anului 2021. 

Inspector, 
Andrei Consta 





' 

ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR.13/27 .01.2022 

privind aprobarea desemnarii de catre Consil iul Local Perisor a doamnei Chipirlin 
Mariana în calitate de primar, sa reprezinte institutia la notariat în vederea încheierii 
unor acte legale cu privire la dezmembrarea unor imobile aflate in inventarul 
domeniului public si privat al comunei Perisor. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 27.01.2020 
Având în vedere: 
- Raportul nr.10419/26.01 .2022 al doamnei Chipirlin Mariana, primar al UAT 

Perisor, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, inregistrat sub 

nr.10420/26.01 .2022; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Legea 82/1991 - legea contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.129, art.139 si art.155 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 
Art.1. Se aproba desemnarea de catre Consiliul Local Perisor a doamnei Chipirlin Mariana în 
calitate de primar, sa reprezinte institutia la notariat in vederea incheierii unor acte legale cu privire 
la dezmembrarea unor imobile aflate in inventarul domeniului public si privat al comunei Perisor. 
Art.2. - Primarul comunei va 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 ş i Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj. 
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