
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 21/09.03.2022 

Privind aprobarea prelungirii pana la data de 17.09.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 
575/ 18.12.2015 in suma de 8.660.351 ,70 lei in vederea garantarii in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului 
de 7.873.047,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului " PROIECT INTEGRAT ADI 
BRADESTI -COTOFENil DIN FATA - PERISOR", in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720000T210941700085/17.11.2015 si a actelor aditionale ulterioare incheiate intre Asociat ia de Dezvoltare Intercomunitara 
BRADESTI- COTOFENII DIN FATA - PERISOR si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Consi liul Local Perişor intrunit in sedinta de indata la data de 09.03.2022 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.10978/08.03.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr. I 0979/08.03.2022; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea bugetului de stat nr. 15/202 1; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actual izata; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul art. 129 alin. (I) alin.( 2) lit .b şi alin. (4) lit.d si e şi art. 139 a lin. (3) lit. d, din OUG nr. 
57/2019 privind Codu l Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.I.Se aproba prelungirea pana la data de 17.09.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 
575/18.12.2015 in suma de 8.660.351,70 lei in vederea garantarii in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului 
de 7.873.047,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "PROIECT INTEGRAT ADI 
BRADESTI -COTOFENII DIN FATA - PERISOR", in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720000T210941700085/17.11.2015 si a acteloraditionale ulterioare incheiate intre Asociatia de Dezvoltare Intercom unitara 
BRADESTI -COTOFENII DIN FATA - PERJSOR si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

Art.2.Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului comunei,în termenul prevăzut 

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

CONTRASE NEAZA 
SECRETAR GENE AL DELEGAT 

VIORICA ESCU 



CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 
NR. 530/09.03.2022 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi , 09.03.2022, 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 hotarare privind aprobarea prelungirii pana la data de 17.09.2022 a Scrisorii de 
garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.2015 in suma de 8.660.351,70 lei în vederea 
garantarii în procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului "PROIECT INTEGRAT ADI BRADESTI -
COTOFENII DIN FATA - PERISOR", in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720000T210941700085/17.11.2015 si a actelor aditionale ulterioare încheiate intre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara BRADESTI - COTOFENII DIN FATA - PERISOR si Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale. 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 7 voturi pentru din totalul de 11 consilieri 

in functie. 
1. Se trece la punctul de pe ordinea de zi. 
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii pana la data de 17.09.2022 a Scrisorii de 

garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.2015 in suma de 8.660.35 1,70 lei in vederea 
garantarii in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului "PROIECT INTEGRAT ADI BRADESTI -
COTOFENII DIN FATA - PERISOR", in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720000T210941700085/l 7.11.2015 si a actelor aditionale ulterioare încheiate intre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara BRADESTI - COTOFENII DIN FATA- PERISOR si Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale. 
Discutii:Nu sunt. 
Supus la vot a fost aprobat cu 7 voturi 
Diverse.Discutii:Nu sunt 

Domnul presedinte de sedinta loani Marian Victor, declară închisa sedinta Consiliului Local 
Perisor. 

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

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GE~AL DELEGAT 

POPE I VIORICA 


