
ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.28/29.04.2022 

privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune cu nr.14050/23.09.2021 cu 
marirea suprafetei de 10.82 mp si cu pretul stabilit prin raportul de evaluare si ulterior atjjudecat 
prin licitatie publica si mentionat prin contractul de concesiune. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 29.04.2022; 
Având în vedere: 

- Raportul nr. 11547/20.04.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.11545/19.04.2022; 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale 

comunelor, 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 privin Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

-Cererea cu nr.115463 din 19.04.2022 a dr.Gorganeanu Ionela 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.b si lit.c, alin.4, alin.6, lit.b,art.139 alin.1 si alin 3 lit. g, si art.196 

alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiune cu 
nr.14050/23.09.2021 cu marirea suprafetei de 10.82 mp si cu pretul stabilit prin raportul de 
evaluare si ulterior adjudecat prin licitatie publica si mentionat prin contractul de concesiune. 

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, Comp~~)J1i1~~iar-c~ntabil. 
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ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.27/29.04.2022 

privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune cu nr. 15431/20.12.2021 cu 
mari rea suprafetei concesionate de 22, 77 mp din cladirea dispensar uman (latura stanga) si a 
suprafetei de 557 mp teren aferent dispensar uman cu pretul stabilit prin raportul de evaluare 
autorizat si ulterior adjudecat prin licitatie publica si mentionat prin contractul de concesiune. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 29.04.2022; 
Având în vedere: 

- Raportul nr.11533/19. 04.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.11545/19.04.2022; 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale 

comunelor, 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 privin Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

-Cererea cu nr.115463 din 19.04.2022 a dr.Gorganeanu Ionela 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

În temeiul art.129 alin.1, alin.2 lit.b si lit.c, alin.4, alin.6, lit.b,art.139 alin.1 si alin 3 lit. g, si 
art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiune cu nr. 
15431/20.12.2021 cu marirea suprafetei concesionate de 22,77 mp din cladirea dispensar uman 
(latura stanga) si a suprafetei de 557 mp teren aferent dispensar uman cu pretul stabilit prin 
raportul de evaluare autorizat si ulterior adjudecat prin licitatie publica si mentionat prin contractul 
de concesiune. 

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. 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.26/29.04.2022 

privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre SC Salubritate Craiova si 
Primaria comunei Perisor, pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza comunei 
Perisor 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 29.04.2022; 
Având în vedere: 

- Raportul nr.11541/19.04.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.11542/19.04.2022; 
- Proiectul de hotarare; 
-Avizul comisiilor 
-Ordonanta de urgenta nr.5712019 privind Codul administrativ, 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale 

comunelor, 
-Legea nr.227/2015 privin Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Legea nr.258/2013 care modifica si completeaza OUG nr.155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, 
-H.G.nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara 
stapan 

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7, lit.s),art.139 alin.1,art. 154 alin. 1 si art.196 
alin. I lit.a) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1.Se incheierea unui protocol de colaborare intre SC Salubritate Craiova (operatorul) si 

Primaria Comunei Perisor, cu sediul in comuna Perisor, strada Henri Coanda nr.269, pentru 
gestionarea cainilor fara stapan conform Anexei nr.1 atasata la prezentul proiect de hotarare, 
precum si aprobarea tarifelor practicate de catre operator. 

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, Corn partimentul ui.~aJiW,-:_;ontabil. 
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ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.25/29.04.2022 

privind rectificarea bugetului local initial al comunei Perisor -R1 ,conform anexelor nr.1 si nr. 2 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 29.04.2022 
Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.11529/18.04.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector 
delegat,care propune rectificarea bugetului local al comunei Perişor; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.11530/18.04.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de 

energie; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
- H.C.L nr.10/27.01.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Perisor,judetul Dolj; 

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 PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1. - Se aproba rectificarea bugetului local initial al comunei Perisor-R 1 conform Anexelor nr.1 si 
nr.2,care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

1.Suplimentarea in trimestrul 2 cu suma de 90 mii lei la venituri - Subventii pentru acordarea ajutorului 

de incalzire a locuintei si la cheltuieli tot cu 90 mii - ajutoare sociale. 

2.Mutarea sumei de 40 mii lei din trimestrul 4 în trimestrul 2 capitol 700220 - aliniat 20.01.03 - incalzit, 

iluminat. 

3.Mutarea sumei de 24 mii lei din trimestrul 4 în trimestrul 2 capitol 700220 - aliniat 20.01.09 - materiale 

si servicii cu caracter functional - pentru Sistemul de alimentare cu apa potabila a comunei si sistemul 

centralizat de canalizare. 

4.Mutarea sumei de 4 mii din trimestrul 3 si a sumei de 3 mii din trimestrul 4 în trimestrul 2 capitol 670220-

aliniat 20.01.59.12 - sustinerea cultelor- reparatie efectuata la Biserica din sat Maracinele. 

5.Mutarea sumei de 4 mii lei din trimestrul 4 in trimestrul 2 capitol 510220 - 20.01.05-piese de schimb 

pentru piesele achizitionate pentru reparatia efectuata la microbuzul scalar. 

6. Mutarea sumei de 5 mii lei din trimestrul 3 si 5 mii din trimestrul 4 in trimestrul 2 capitol 801020- aliniat 

20.01.30-alte servicii sursa E, pentru sustinerea financiara a horei traditionale de Pasti. 



?.Mutarea sumei de 37 mii de la capitolul 51.02.20-aliniat 203009-executarea creantelor bugetare 

trimestru 3 la capitol 70.02.20-200109-alimentare cu apa 1 O mii lei si 670259-sustinerea cultelor 27 mii lei 

trimestru 2 al anului 2022. 

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;lnstituţiei Prefectului Judeţul Dolj,Compartimentului 
financiar-contabil. 
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Adoptatăin-şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru si doua abtineri din totalul de 11 membrii in 
functie. 



HO MANI A 
.JUUETUL UOL.J 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.24/29.04.2022 

privind aprobarea indicatorilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local al comunei Perisor pe anu) 
2022 la nivelul trimestrului I- executia bugetara sursa A si sursa J~ la data de 31 martie 2022 conform 
Anexelor nr. 1 si nr.2 atasatc. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 29.04.2022; 
A vând în vedere: 

- Rapo1iul nr. I 1527118.04.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.11528/18.04.2022; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea bugetului de stat nr. 15/2021; 
- Legea nr.227 /2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Privind finanţele publice locale 

ale comunelor; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialltate; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. b),alin.4, lit.a),art.139 alin.3 si art.196 alin.l lit.a) din OUG nr. 
57 /2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILl.UL LOCAL PERI SOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aproba indicatorii de venituri si cheltuieli ale bugetului local al comunei Perisor pe 
anul 2022 la nivelul trimestrului I - executia bugetara sursa A si sursa E la data de 31 martie 2022 
conform Anexelor nr. 1 si nr.2 atasate. 

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 Prefoctului Judeţul 
Dolj, Compartimen 'Î ~~~contabil. 
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CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.541/29 .04.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 29 aprilie 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 11 voturi. 
La sedinta Consiliului Local participa doamna Primar si delegatul satesc. 
Domnul Ioani Marian Victor, Presedinte de sedinta, prezinta următoarea ordine de de zi: 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local al 

comunei Perisor pe anul 2022 la nivelul trimestrului I - executia bugetara sursa A si sursa E la data 
de 31 martie 2022 conform Anexelor nr. 1 si nr.2 atasate. 
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local initial al comunei Perisor -Rl, conform 
Anexelor m .1 si nr.2 
3.Proiect de hotarare privind încheierea unui protocol de colaborare intre SC Salubritate Craiova 
si Primaria comunei Perisor, pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza comunei Perisor 
4.Proiect de hotarare privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune cu m. 
15431/20.12.2021 cu marirea suprafetei concesionate de 22,77 mp din cladirea dispensar uman 
(latura stanga) si a suprafetei de 557 mp teren aferent dispensar uman cu pretul stabilit prin raportul 
de evaluare autorizat si ulterior adjudecat prin licitatie publica si mentionat prin contractul de 
concesiune. 
5. Proiect de hotarare privind încheierea unui act aditional la contractul de concesiune cu 

nr.14050/23.09.2021 cu marirea suprafetei de 10.82 mp si cu pretul stabilit prin raportul de 
evaluare si ulterior adjudecat prin licitatie publica si mentionat prin contractul de concesiune. 
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. 

Domnul Presedinte de sedinta, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de 
venituri si cheltuieli ale bugetului local al comunei Perisor pe anul 2022 la nivelul trimestrului I -
executia bugetara sursa A si sursa E la data de 31 martie 2022 conform Anexelor m. 1 si nr.2 
atasate . 
. Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru si o abtinere (Buldur Ionel) se aprobă proiectul de 
ho tarare. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Domnul Presedinte de sedinta, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii 
bugetului local initial al comunei Perisor -Rl, conform Anexelor nr .1 si m.2 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 9 voturi pentru si doua abtineri (Lazaroiu Marian si Buldur Ionel) 
se aprobă proiectul de hotarare. 



Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
Domnul Preşedinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui 
protocol de colaborare intre SC Salubritate Craiova si Primaria comunei Perisor, pentru gestionarea 
cainilor fara stapan de pe raza comunei Perisor 
.Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru si o abtinere (Diaconu Luminita) se aprobă proiectul 
de hotarare. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
Domnul Preşedinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act 
aditional la contractul de concesiune cu nr. 15431/20.12.2021 cu marirea suprafetei concesionate 
de 22,77 mp din cladirea dispensar uman (latura stanga) si a suprafetei de 557 mp teren aferent 
dispensar uman cu pretul stabilit prin raportul de evaluare autorizat si ulterior adjudecat prin 
licitatie publica si mentionat prin contractul de concesiune . 
. 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. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui act 
aditional la contractul de concesiune cu nr.14050/23.09.2021 cu marirea suprafetei de 10.82 mp si 
cu pretul stabilit prin raportul de evaluare si ulterior adjudecat prin licitatie publica si mentionat 
prin contractul de concesiune. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
DIVERSE.Discuţii:Nu sunt. 
Domnul Ioani Marian Victor, Presdinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local 
Perişor. 

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