
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR. 534/30.03.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 30 martie 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. 
Domnul loani Marian Victor -presedinte de sedinta, prezinta următoarea ordine de de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza al comunei Perisor, Judetul 
Dolj, pe anul 2022. 

2. Proiect de hotarare privind acordarea unor burse scalare şi stabil irea cuantumului 
unei burse şcolare pe semestrul li pentru anul scalar 2021-2022„ 

Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 
consilieri in functie. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza al 
comunei Perisor, Judetul Dolj, pe anul 2022.Se da citire Planului de paza. 
Discutii:Nu sunt. 
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind acordarea unor burse scalare şi 
stabilirea cuantumului unei burse şcolare pe semestrul li pentru anul scalar 2021-2022 

Discutii:Nu sunt. 
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
DIVERSE.Discuţii:Nu sunt. 

Domnul loani Marian Victor, Presdinte de şedinţă declară închisa sedinta Consiliului Local 
Perişor. 

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

CONTRA~MNEAZA, 
SECRETAR NERAL DELEGAT 

POPES VIORICA 

- - - --- - ------



RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.139/22.03.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 30.03.2022,ora 10°0 

În temeiul art.133,alin.(1 ),art.134, al in .(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 30.03.2022 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 30.03.2022, 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 înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 
in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.5. - 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 LE AUT A TE 
SECRETAR GE RAL DELEGAT 

POPE VIORICA 

- - - - - - --------



RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂREA 
NR.22/30.03.2022 

Privind aprobarea Planului de paza al comunei Perisor, Judetul Dolj, pe anul 
2022. 

Consiliul Local Perişor întrunit în sedinta ordinara la data de 30.03.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.11138/21.03.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian 
inspector compartiment contabilitate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.11140/21.03.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
-Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice ale 

comunelor. 
-Legea nr.22712015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată. 

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Legea 317 /2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022 
- Proces verbal din data de 7 martie 2022, încheiat de catre reprezentantii Sectiei 6 politie Rurala 

Giubega, privind actualizarea Planului de paza al comunei Perisor pe anul 2022. 

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 Planul de paza al comunei Perisor, Judetul Dolj, pe anul 2022. 

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

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediulo secretarului 
comunei ,în termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul 
Dolj, Compartimentul · ~ ontabil. „ . ,.ţ,,. 

.„. ·· _,-li.. 

Secretar Gen 
VIORICA 



COMUNA PERIŞOR 
JUDEŢUL DOLJ 

PLAN DE PAZĂ 

al Comunei Perişor pentru anul 2022 în baza Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi 

completările 
I. SITUAŢIA OPERATIVĂ: 
Comuna Perişor, cu satele aparţinătoare Perişor şi Mărăcinele are o populaţie de 
1627 persoane, după cum urmează: sat Perisor 1359 locuitori, si sat Mărăcinele 
268 locuitori. 
Comuna este situată în partea de sud-vest a judeţului Dolj la o distanţă de 36 Km 
de municipiul Craiova, prin comună trece şoseaua Naţională DN 56A (E79). 
Comuna este delimitată în partea de nord cu comuna Sălcuţa, în partea de sud este 
învecinată cu comuna Cioroiaşi, la vest cu comuna Giubega şi la est cu comuna 
Radovan. 
Teritoriul comunei se întinde pe o suprafaţă de 70, 72 km2 cu toate satele 
aparţinătoare în care există multe obiective importante. 
Prin comună trece un drum naţional DN 56A şi un drum judeţean DJ 552A. 
Legătura dintre comună şi oraşele apropiate (Craiova, Băileşti) făcându-se pe DN 
56A, tot acest drum face legătura şi cu comunele învecinate Radovan şi Giubega. 
DJ 552A face legătura între satele Perişor şi Mărăcinele. 
Comuna este electrificata. 
Majoritatea locuitorilor sunt agricultori si lucreaza in gospodaria proprie. 
Exista o serie de obiective si locuri de interes operativ pe linia pazei bunurilor, 
dintre care cele mai importante sunt: Primaria, Şcoala Generală Henri Coandă 
Perişor, cele 3 grădiniţe aparţinătoare,cămin cultural, 2 cabinete medicale, 
dispensar uman, 3 biserici,Piata agroalimentară, Muzeul Henri Coandă 

Perişor,Poşta, Banca cooperatistă Mihai Viteazul - punct de lucru Perişor, 2 staţii 
PECO, iar restul sunt magazine. 
Ponderea infractiunilor comise pe raza localitatii o au furturile in paguba avutului 
privat, infractiunile silvice si infractiunile comise prin violent. 
II. DISPOZITIVUL DE PAZĂ: 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pentru organizarea pazei şi menţinerea 

1 



ordinii şi liniştii publice pe teritoriul administrativ al comunei Perişor, paza se 
organizează: 

- prin supraveghere video a domeniului public al localităţii prin amplasarea actuală 
a unui număr de 15 camere de supraveghere (11 camere în sat Perişor şi 4 camere 
în sat Mărăcinele); 
-prin supraveghere video a sediului primăriei comunei Perişor interior exterior cu 
un număr de 11 camere video. 
-prin armarea sistemului antiefracţie din cadrul primăriei Perişor, cu accent pe 
casieria unităţii. 
-prin efectuarea turelor de paza a paznicului angajat in cadrul organigramei 
Primăriei Comunei Perişor. 
III. PAZA TRANSPORTURILOR BUNURILOR ŞI VALORILOR 
IMPORTANTE ŞI TRANSPORTURI CU CARACTER SPECIAL 
Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constând în sume de bani, 
titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, de mică importanţă, se 
asigură cu mijloace de transport propriu şi se realizează cu personal propriu - cu 
escortă de poliţie - sau al unei societăţi specializate de pază şi protecţie, în 
condiţiile legii, pe timp de zi. 
IV. SISTEME TEHNICE DE PROTECŢIE ŞI DE ALARMARE ÎMPOTRIVA 
EFRACŢIEI 

În cazul în care pe timpul executării serviciului de pază apar diferite situaţii, cum 
ar fi declanşarea sistemelor de alarmă de la unităţile de pe raza teritorială a satului, 
se va proceda la anunţarea imediată a APELULUI de urgenţă 112, a organelor de 
poliţie şi a conducătorilor unităţilor în cauză. 
V. CONSEMNUL GENERAL PENTRU PERSONALUL DE PAZĂ: 
Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce revin, fiind 
direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor şi valorilor. In general 
persoanele care intră în serviciul de pază verifică modul de asigurare a obiectivelor 
care sunt în raza lui de pază, iar în caz de constatării distrugerii sistemului de pază, 
anunţă primarul şi raportează Postului de Poliţie. 
În timpul serviciului personalul de pază este obligat: 
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 
preveni producerea oricăror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite; 
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa 
asigure integritatea acestora; 
c) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au 
savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca 
normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor 
flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care 
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fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea 
ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri; 
d) sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unităţii beneficiare 
despre producerea oricărui eveniment in timpul executarii serviciului si despre 
masurile luate; 
e) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, 
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice 
alte împrejurări care sunt de natura sa producă pagube, sa aduca de indata la 
cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru 
limitarea consecintelor evenimentului; 
f) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a 
bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unităţii si 
politia; 
g) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a 
valorilor in caz de dezastre; 
h) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul 
unitatii si sa-si dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru 
prinderea infractorilor; 
i) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si 
armamentul cu care este dotat. 
j) sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor 
de munca unde se impune o alta tinuta; 
k) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu 
consume astfel de bauturi in timpul serviciului; 
1) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 
unitatii despre aceasta; 
m) sa execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit 
nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu; 
n) sa respecte consemnul general si particular al postului. 

VI. OBLIGAŢIA CONDUCĂTORILOR DE UNITĂŢI: 
a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe 
care le detin, cu orice titlu; 
b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in 
raport cu natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, 
c) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in 
care acesta isi executa atributiile de serviciu; 
IX. ÎNDATORIRILE ORGANELOR DE POLIŢIE: 
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a) avizeaza planurile de paza ale unitatilor la care paza nu este asigurata cu efective 
de jandarmi; 
b) acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei la aceste unitati in pregatirea 
personalului de paza si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin 
planul de paza; 
c) elibereaza atestate pentru incadrarea personalului de paza, după caz; 
d) avizeaza personalul care solicita sa urmeze cursuri de calificare in domeniul 
pazei; 
VII. MODUL DE ACŢIUNE A PAZNICILOR ÎN DIFERITE SITUA ŢII: 
In cazul în care pe timpul executării serviciului de pază apar diferite situaţii, se va 
proceda în felul următor: 
O În caz de incendii, inundaţii, calamităţi: 
- alarmează de îndată cetăţenii din zona respectivă; 
- acţionează pentru localizarea calamităţii, salvarea persoanelor şi bunurilor aflate 
în pericol 
- anunţă de îndată Poliţia şi Primăria 

- pentru alarmarea publicului se folosesc clopotele de la biserică precum ş1 

sistemul de alarmă de la Muzeul Henri Coanda Perişor (sirena). 
- mobilizează cetăţenii pentru a interveni la limitarea acelor calamităţi 
- apelează APELUL DE URGENŢĂ 112. 
O În cazul comiterii unor infracţiuni sau accidente de circulaţie: 
- opreşte şi identifică pe făptaş 
- încunoştinţează prin cel mai rapid mijloc organele de poliţie 
- apelează APELUL DE URGENŢĂ 112 
- asigură paza locului şi a făptuitorilor, precum şi măsurile de salvare a victimelor 
- nu permite cetăţenilor pătrunderea în zona câmpului infracţional 
- raportează cele constatate organelor de poliţie 
O In cazul faptelor flagrante: 
- procedează la salvarea victimelor; 
- apelează APELUL DE URGENŢĂ 112; 
- asigura paza locului acţiunii; 
- anunţa organele de poliţie ; 
- reţine persoanele găsite la faţa locului până la sosirea organelor de poliţie. 
O In cazul faptelor de atac sau de deranjare a ordini şi liniştii publice: 

- salvează victimele; 
- apelează APELUL DE URGENŢĂ 112; 

- asigura paza locului faptei; 
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- anunţa organele de poliţie 

- reţine persoanele găsite la faţa locului până la sosirea organelor de poliţie. 

VIII. DOTAREA PAZNICILOR: 
Paznicii vor purta asupra lor lanternă, dar şi un carnet pentru notarea diferitelor 
autovehicule şi persoane, care par a fi suspecte. 
IX. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI : 
Nerespectarea dispozitiilor prezentului plan de pază atrage, <lupa caz, raspunderea 
civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala. 
X. DISPOZIŢII FINALE: 
Serviciul de pază se execută pe timpul nopţii de la data de 1 ianuarie - 31 
decembrie, între orele 22.00 - 6.00. 
Paznicii vor fi controlaţi asupra modului în care îşi îndeplinesc atribuţiile de 
serviciu de către Primarul comunei, viceprimarul comunei şi de către agenţii 

Postului de Poliţie . 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR. 23/30.03.2022 

privind acordarea unor burse scolare şi stabilirea cuantumului 
unei burse şcolare pe semestru l II pentru anul scolar 202 1-2022 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 30.03.2022 
A vând în vedere: 

- adresa nr. 269/2 1.02.2022 a Se.Gimnaziala „Henri Coanda"Perişor. 
- raportul de specialitate nr.11139/21.03 .2022 al domnului Andrei Cristian -contabil delegat; 
-referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.11141/21.03 .2022. 
- avizu l comisiilor de specia litate; 

- Legea bugetului de stat 15/2021; 
- Legea 82/ 1991 republicata si actua lizata; 
-Legea 227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
-OUG 57/20 19 privind Codul administrativ; 
-Legea 317/2021 , Legea bugetului de stat pe anul 2022 

În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.d),alin.7,art.139 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. - Se aprobă pentru semestrul II-an scolar 2021-2022, în învăţămanul preuniversitar de stat din 
instituţiile de invăţămant de pe teritoriul comunei Perisor un număr de 57 burse din care: 

• Burse de merit-5 
• Burse sociale -51 
• Burse studiu -1 
Art.2. -Se aproba cuantumul pentru fiecare categorie de bursa acordata elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat de pe raza corn.Perişor in anul 2020-2021 ,dupa cum urmeaza: 
• 100 lei pentru bursa merit I performanta 
• 100 lei pentru bursa sociala 

Art.3. -Primarul comunei Perisor, Administraţia Scolii G imnaziale Perisor împreună cu Inspectoratul 
Scolar al judetului Dolj, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obl igatoriu, prin intermediu secretarului comunei, în 
termenul pre 

11 
„ e, primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj Scolii Gimnaziale 

Perisor şi e aduce la c'i.mp inţă publică prin afişare şi la staţia de amplificare a comunei . 
..... 

CONT,MNEAZA, 
SECRETAR G RAL DELEGAT 

POPESC V ORICA 

voturi pentru, din totalul de 11 membrii in juncii 


