
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.527/25.02.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi , 25 februarie 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 11 consilieri . 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 7 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna primar si delegatul satesc. 
Doamna Popescu Viorica -secretar general delegat, prezinta următoarea ordine de de zi: 

1. Prezentare Raport de activitate al doamnei primar Chipirlin Mariana pe anul 2021. 
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada 1 

martie 2022 - 31 mai 2022. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei de atribuire, studiul de 

oportunitate si caietul de sarcini, pentru concesionare prin licitatie publica a bunurilor: Lac 
de acumulare si teren aferent T 200, in comuna Perisor, Judetul Dolj 

4 Proiect de hotarare privind aprobarea pierderilor tehnologice si de exploatare din 
sistemul de alimentare cu apa potabila al comunei Perisor. 

5. Proiect de hotarare privind reducerea consumului de energie electrica pentru 
iluminatul public. 

Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 
consilieri in functie. 
Doamna primar solicita introducerea unui punct pe ordinea de zi respectiv: 
A se aproba proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului cu denumirea „ Dotare 
cu echipamente electronice pentru prescolari si elevi ai Scolii Henri Coanda Perisor, 
judelui Dolj. Se supune la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi si se voteaza 
cu 11 voturi pentru. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă : Raport de activitate al doamnei primar Chipirlin Mariana pe anul 
2021. 
Discutii:Nu sunt. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta, 
pentru perioada 1 martie 2022 - 31 mai 2022. 

Discutii :Este propus domnul loani Marian Victor. 
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei 
de atribuire, studiul de oportunitate si caietul de sarcini, pentru concesionare prin licitatie 



publica a bunurilor: Lac de acumulare si teren aferent T 200, in comuna Perisor, Judetul 
Dolj. 
Discutii: Domnul Lazaroiu Marian mentioneaza ca exista proiect si dumnelui nu este 
de acord cu concesiunea. 
Domnul Busu Viorel aproba proiectul de hotarare dar solicita ca la urmatoarea 
sedinta de consiliu sa se prezinte proiectul mentionat de domnul Lazaroiu. 
Se supune la vot şi cu 6 voturi pentru, 3 impotriva (Lazaroiu Marian, Buldur Ionel si 
Dragancea Aurica) si 2 abtineri (Mirigel Marian si Urziceanu Adrian), se aproba 
proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea pierderilor tehnologice si 
de exploatare din sistemul de alimentare cu apa potabila al comunei Perisor. Se da citire 
raportului de specialitate si referatului personalului ce deserveste functionarea Sistemului 
de alimentare cu apa potabila si sistemului centralizat de canalizare. 
Discutii:Nu sunt. 
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind reducerea consumului de energie 
electrica pentru iluminatul public. Se da citire si raportului de specialitate. 
Discutii: 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă : Proiect de hotarare privind: proiectul cu 
denumirea „Dotare cu echipamente electronice pentru prescolari si elevi ai Sco/ii Henri 
Coanda Perisor, judetul Dolj. " 

- aprobarea bugetului legat de proiect ce consta in procent de 98% fonduri 
europene si 2% cofinantarea locala. 
Discutii: Nu sunt 
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 

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. 
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ROMANl: A 
.JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
NR.16/25.02.2022 

privind alegerea presedinteJui de sedinta 
pentru perioada 01 martie 2022-31mai2022 

Consiliul Local Perişor int:runit in sedinta ordinara la data de 25 .02.2022 
A vfmd în vedere: 
- Raportul nr. 10591/08.02.2022, al secretarului general delegat al comunei Perisor, prin 

care propune alegerea dintre membrii Consiliului Local Peri sor a unui presedinte de sedinta pentru 
perioada Ol mm-tie 2022 - 31 mai 2022; 

- Reforatul de aprobare al primarului comunei Peri sor, înregistrat sub nr. I 0592/08.02.2022; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiei de specialitate. 

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

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOT ARARE: 

Art. l Se alege domnul Ioani Marian Victor in fonctia de presedinte de sed inta pentru perioada 
1 martie 2022 - 31 mai 2022. 

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

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj , primarului comunei Perisor, 
secretarului unitatii administrative si persoanei nominalizate la ait. l. 



RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 17 /25.02.2022 

privind aprobarea întocmirii documentatiei de atribuire, studiul de oportunitate si caietul de 
sarcini pentru concesionare prin licitatie publica a bunurilor: Lac de acumulare si teren 

aferent, T 200, in comuna Perisor, Judetul Dolj. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2022 
A vând în vedere: 

" ·'---- -Raportul de specialitate nr.10593/08.02.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian 
inspector compartiment contabilitate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.10594/08.02.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finante le publice ale 

comw1elor. 
-Legea 82/1991 republicata si actualizata. 
-Legea m.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată. 
-OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completa.rile ulterioare. 
- Cererea cu nr. 10511 /O1.02.2022 a numitului Floricel Bogdan. 

În temeiul art.1.29 alin.(l), alin.(2), lit.c, alin.(6), lit.b, art. l39 alin.(1) alin.(3) si lit.g, din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

comunei 

CONTRA~MNEAZA, 
Secretar Ge · I Delegat, 

VIORIC PESCU 



RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.18/25.02.2022 

Privind aprobarea pie rderilor tehnologice si de exploatare din s istemul de alimentare cu apa potabila al 
comunei Perisor. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.10653114.02.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector compartiment 
contabi litate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr. I 0642/ 10.02.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice ale comunelor. 
-Legea 82/ 1991 republicata si actualizata. 
-Legea nr.227/201 5 privind Codul fiscal modificată şi actualizată. 
- OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

-Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si decanalizare, republicata; 
-ORDIN 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare; 
-Referatul cu nr 10642/10.02.2022 al personalului ce deserveste functionarea Sistemului de alimentare cu apa 

potabila si sistemului centralizat de canalizare; 

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

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1.Se aproba nivelul pierderilor de apa din retea: pierderi le tehnologice si de exploatare de apa potabila din 

reteaua publica, diferite avarii aparute, atat pe domeniul public cat si la consumatori pana la apometru, curatarea 
coloanelor de apa si canal, a bazinelor de stocare, a statiilor de pompare, curatarea statiilor UY, aerisirea coloanelor de 
apa potabila, conform art.116 din Ordinul nr.88/2007 pentru perioada I octombrie 2020 - 31 ianuarie 2022 de pana la 
15% din cantitatea totala de apa potabila. 
-Intretinerea spatiilor verzi din domeniul public si privat al comunei Perisor, satul Perisor si satul Maracinele; 
-Folosirea hidrantilor conectati la sistemul de alimentare cu apa a comunei pentru stingerea incendiilor; 
-Folosirea apei potabile pentru alimentarea scolii Henri Coanda Perisor si Gradinitelor din comuna; 
-Folosirea apei potabile pentru alimentarea punctelor sanitare din cadrul Pietei Agroalimentare. 

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

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

MA~;>. 
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RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 19/25.02.2022 

Privind reducerea consumului 
de energie electrica pentru iluminatul public 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.10653114.02.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian 
inspector compartiment contabilitate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.10654114.02.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice ale comunelor. 
-Legea 82/I 991 republicata s i actualizata. 
-Legea nr.227/20 l S privind Codul fiscal modificată şi actualizată. 
- OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. S 1/2006 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
-Comunicarea furnizorului CEZ VANZARE S.A. privind modificarea tarifelor incepand cu data de 1 

martie 2022( crestere ). 
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.d, alin (7), art.139 alin.(1) alin.(3), din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

public: pnn 



RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 20/25.02.2022 

Privind aprobarea proiectului cu denumirea „Dotare cu echipamente electronice pentru 
prescolari si elevi ai Scolii Henri Coanda Perisor, judetul Dolj" 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 25.02.2022 
A vând în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 10846/24.02.2022 intocmit de domnul Andrei Constantin, inspector 
comp.contabilitate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr. I 0847/24.02.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 

-Legea 82/199 1 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 pri vin Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
-LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice cu modificarile si actual izari. 
-Legea nr.317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, 
-Solicitare de clarificare cu nr.OIPSI 1536-233t/cl/23.02.2022, cod SMIS 150253 -Dotare cu 

echipamente electronice pentru prescolari si elevi ai Scolii Henri Coanda Perisor, judetul Dolj. 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.b si lit.d, alin (7) art.139 alin.(1) alin.(3), din OUG 
nr.57 /2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1. Se aproba proiectul cu denumirea „Dotare cu echipamente electronice pentru 

prescolari si elevi ai Scolii Henri Coanda Perisor, judetul Dolj. " 
Art.2. Se aproba bugetul legat de proiect ce consta in procent de 98% fonduri europene 

si 2% cofinantarea locala. 

Secreta 
VIO 

SEMNEAZA, 
neral Delegat, 

POPESCU 
mmulr de 11 voturi pentru din totalul de 11 membrii i11 fu11ct e. 


