
RAPORT ANUAL 
privind starea economică ,socială şi de mediu a 

comunei Perişor,judeţul Dolj , 
pe anul 2021 

Subsemnata Chipirlin Mariana,primarul comunei Perişor,judeţul Dolj,în conformitate 
cu Codul Administrativ,aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului,nr.57/2019 ,art.154 şi 
155,prezint Consiliului Local Perişor,prezentul raport privind starea economică,socială şi de 
mediu ,pe anul 2021: 

Activitatea economică s-a desfăşurat conform bugetului local pe anul precedent,aprobat de 
către Consiliul Local.Am cuprins toate sectoarele de activitate ale comunei:administraţie 
publică,învăţământ,cultură şi culte,serviciul de evidenţă a persoanelor,dezvoltare publică şi utilităţi; 

S-au definitivat lucrările şi s-a făcut recepţia la „Piaţa agroalimentară",inclusiv înscrierea în 
• cartea funciară; 

S-au finalizat lucrările la„ Miniterenul de sport",s-a făcut recepţia şi s-a achitat 
contravaloarea l ucrării ,rămânând de achitat garanţia de execuţie,conform legii ; 

S-a efectuat „Strategia de Dezvoltare a comunei Perişor,judeţul Dolj"pe perioada 2022-
2027; 

S-a efectuat evaluarea domeniului public şi privat al comunei Perişor; 
S-au suplimentat numarul de camere video pentru paza comunei şi s-a semnat contractul de 

mentenanţă pentru Serviciul de iluminat; 
S-a efectuat studiul de fezabi litate pentru :Imbunătăţirea eficienţei energetice prin reabilitare 

termică,modernizarea sistemelor de instalaţii şi prin utilizarea surselor regenerabile de energie
Scoala Generala "Henri Coandă'',Perişor,Judetul Dolj şi aşteptăm sursa de finanţare; 

S-au efectuat reparaţii la drumurile comunale; 
S-a înlocuit sistemul electric al Şcolii cu clasele I-VIII, Henri Coandă,Perişor; 
A continuat implementarea şi definitivarea proiectului :Modernizare drumuri comunale, 

recepţia este programată în luna martie 2022; 
S-a semnat contractul de finanţare pentru cadastrarea terenurilor extravilane ,s-au executat 

cadastrele şi s-a finalizat sectorul 7; 
S-au debitat ,urmărit şi încasat taxele şi impozitele locale.La 31.12.2021,avem urmatoarele 

liste de rămăşiţe,cf.Anexei,nr. 1 ; 
Activitatea serviciului de apă şi canalizare s-a efectuat de către cei 2 prestatori,încasarea 

taxelor de apă şi canal s-a făcut de către personalul contractual de la nivelul instituţiei; 
S-au sprijinit proprietarii de teren pentru subvenţiile agricole şi alte probleme legate de 

terenuri,inclusiv de islazul comunal; 
Asistenţa socială este sprijinită prin compartimentul local, în anul 2021 am avut un număr 

de: 54 dosare de ajutor social, 15 dosare alocaţii ,alocaţie complementară 35 dosare şi 7 dosare 
indemnizaţii creştere copil,indemnizaţii persoane cu handicap 20; 

In sistemul educaţional şcolar,preşcolar şi gimnazial am avut 150 de copii,la care s-au 
asigurat toate cheltuielile de funcţionare ; 

Protecţia mediului am asigurat-o prin efectuarea cur~ţnieiQ.Olp~iului public şi privat al 

comunei,prin montarea de coşuri de gunoi t radale şi ptjnn~,u ub; el:e .~~· ~cfi'v.~. 
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