
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.178/20.05.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 30.05.2022,ora 10°0 

În temeiul art.133,alin.(1),art.134, alin.(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 30.05.2022 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 30.05.2022, 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 înscris 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(,11ALITATE 
SECRETAR G~ERAL DELEGAT 

POPEf f U VIORICA 

/ 





Anexă la Dispoziţia primarului nr.178120.05.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DATA DE 
30. 05 .. 2022. 

Nr. proiect 
hotărâre Titlul proiectului de hotărâre 

5 

6 

7 

1 Proiect de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta, pentru 
perioada 1 iunie 2022 - 31 august 
2022. 

2 

3 

4 

Proiect de hotarare privind 
atribuirea şi încheierea contractului 
"Delegarea prin concesionare a 
operării instalaţiilor de gestionare a 
deşeurilor municipale realizate în 
cadrul proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor 
în Judeţul Dolj" şi aprobarea 
tarifelor aferente 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
taxelor si impozitelor locale pe anul 
2023 

Proiect de hotarare privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Perisor nr.6/27.01.2022, 
privind aprobarea stabilirii bunurilor 
de strictă necesitate pentru nevoile 
unei familii, a bunurilor care nu sunt 
considerate de strictă necesitate 
pentru nevoile familiei şi a valorilor 
stabilite din valorificarea bunurilor ce. 
depăşesc cantitativ categoriile 
de bunuri prevăzute de strictă 
necesitate, în vederea 
calculării ajutorului social pe anul 
2022. 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
taxei de cununie la nivelul comunei 
Perisor 

Proiect de hotarare privind modificarea 
si completarea Regulamentului de 
organizare si functionare al Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor Perisor, judetul Dolj. 

Proiect de hotarare privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Perisor 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. 

Iniţiatoru/ 

proiectului 
de hotărâre 

Primar 
Chipirlin 
Mariana 

Comisiile de 
specialitate care 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activităţi 
economico-
financiare, 
agricultură, 
administrarea 
domeniului public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 

Preşedinţii comisii/iar 
de specialitate 

Mirigel Marian 

specialitate Dobre Adrian Emanoil 
pentru activitatea 
de învăţământ, 
sănătate, cultură, 

munca,protectie 
sociala, activitati 
sportive si 
agrement. 
Comisia nr.3 de 
specialitate pentru 
activităţi Ghiga Aurel 
administrative 
publica, 
juridică,amenajar 
ea teritoriului, 
urbanism. 



Proiect de hotarare privind aprobarea 

8 intocmirii documentatiei de atribuire.a 
studiului de oportunitate si a caietului 
de sarcini pentru concesionarea prin 
licitatie publica a lacului de acumulare 
si teren aferent conform 
amplasamentului . 

. 
PR~AR,. ./". 

MARIAN~ 
AVIZ LEbALIT ATE 

SECRETAR ~NERAL DELEGAT 
POPESf' VIORICA 



CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.552/30.05.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 30 mai 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 alegerii presedintelui de sedinta, pentru perioada 1 iunie 

2022 - 31 august 2022. 
2.Proiect de hotarare privind atribuirea şi încheierea contractului"Delegarea prin concesionare 
a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" şi aprobarea tarifelor aferente. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2023. 
4.Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perisor 
nr.6/27.01.2022, privind aprobarea stabilirii bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei 
familii, a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi a 
valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute 
de strictă necesitate, în vederea 
calculării ajutorului social pe anul 2022. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de cununie la nivelul comunei Perisor. 
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Perisor, judetul Dolj. 
7. Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perisor 
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. 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentatiei de atribuire,a studiului de 
oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a lacului de 
acumulare si teren aferent conform amplasamentului . 
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 lzotarare privind aprobarea incetarii contractelor de concesiune 
a terenului punct maidan aflat in proprietatea Consiliului Local Perisor, pe motivul de neplata a 
redeventei. Se supune la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi si se voteaza cu 9 voturi 
pentru si 2 voturi împotriva (Lazaroiu Marian si Buldur Ionel) 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 



Domnul Presedinte de sedinta, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii 
presedintelui de sedinta, pentru perioada 1 iunie 2022 - 31 august 2022 . 
. Discutii: Este propus domnul Ionisor Nicolae. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Domnul Presedinte de sedinta, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii şi 

încheierea contractului"Delegarea prin concesionare a operării instalaţiilor de gestionare a 
deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Dolj" şi aprobarea tarifelor aferente. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru 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 taxelor s1 
impozitelor locale pe anul 2023 . 
. Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Domnul Prc~:edinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea revocarii Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Perisor nr.6/27.01.2022, privind aprobarea stabilirii bunurilor de 
strictă necesitate pentru nevoile unei familii, a bunurilor care nu sunt considerate de strictă 

necesitate pentru nevoile familiei şi a valorilor stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile 
de bunuri prevăzute de strictă necesitate, în vederea 
calculării aju1orului social pe anul 2022 . 
. Discutii: Nt; 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 ele şedinţă, prezintă Proiectul ele hotarare privind aprobarea taxei de cununie la 
nivelul comu11ci Perisor. 
Discutii:Nu Sllnt. 

Se supu: ~· la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la pt:nctul 6 de pe ordinea de zi. 
Domnul Prc0cdinte de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si 
completarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta a Pnso;melor Perisor, judetul Dolj. 
Discutii:Nu st1nt. 

Se surn1Lc la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece Li i 111ctul 7 de pe ordinea de zi. 

Domnul Pre': .·di 11 le de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea revocarii Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Perisor nr.17/25.02.2022, privind aprobarea intocmirii 
documental ici 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:Nu ~l11 1 1. 

Se sup. 1e :t vot şi cu 10 voturi pentru si un vot împotriva (Buldur Ionel) se aprobă 
proiectul"· ·, '.:1rare. 

Se trece i<t: H::H·tul 8 de pe ordinea de zi. 



Domnu I : "· · · · 'i: 11 c de şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea întocmirii 
docum: :· "i ,c ~ttribuire,a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea 
prin lici' :tiL· ~1.1blic~1 a lacului de acumulare si teren aferent conform amplasamentului. 
Discutii ::1· :1t. 

Se si ;)1 ·• •. • 
1

·1 

Marian, lVJ: :·: ~e! 

hotarH''. 

rnt şi cu 6 voturi pentru si 5 voturi împotriva (Buldur Ionel, Lazaroiu 
Marian, Dragancea Viorel, Urziceanu Adrian ) se aprobă proiectul de 

Se trec · · 
Domnu: 
contrac:·· 
pe moli 
1.Con!L :.·.l 

Corn Sh'., l' 
585 ki li' 

curent. 
2.Con111 · 
Intre pri 
redevc1 

- CO! 

de neph ·r, 
de zile, 11 

Discuti i: 
Se· 

Viorc:. 
Mari:: 

· · · · l 9 ele pe ordinea de zi. 
111i1c ele şedinţă, prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii 

1 concesiunea terenului punct maidan aflat in proprietatea Consiliului Local Perisor, 
-;-1!:1la a redeventei : 

1.ccsiune cu nr.11230/11.05.2017 încheiat intre Primaria Perisor si S.C. Nealso 
. 1 " .t1prafata de teren ele 2500 mp punct maidan T.89, P.2254 lot.2 cu o redeventa ele 

• "1 ele 27 mai 2021 exista restanta la plata redeventei din anii precedenti + anul 

u 11: r.·csi une cu nr.11231 /11.05.2017 încheiat intre Primaria Perisor si Neata Alisa 
1clividuala pentru suprafata de 6925 mp punct maidan T.89, P.2254 lot.1 cu o 

·i /an exista restanta la plata redeventei clina anul precedent. 
"' ' . : 1 contractul 11230/11.05.2017 si art.9 din contractul 11231/11.05.2017 In caz 

, 11/ei la termenul stabilit se percep mcljorari de intarziere de 0.1 %/zi, dupa 90 
·tot contractul de concesiune pe motiv de neplata a redeventei 

:·c!a o luna pentru plata redeventei. 
:1 · • .;;i 4-'ll 1 vot pentru si 10 im potriva (Diaconu Luminita, Buldur Ionel, Busu 

Aurica, Urziceanu Adrian, Ionisor Nicolae, Dobre Adrian, Lazaroiu 
. rian, Ghiga Aurel), nu se aprobă proiectul de hotarare. 
! li sunt. 

;.,n Victor, Presdinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local 
DIVL .. 

Don111 1 i! 
Perişoi 

Drept r · , ·>·--:--J:n~heiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 
J '\ . ' "' 

p, 

IOA, 

/'\~I " .'.. 

10~· /~~~{"Se~!~r A, CONTRASEMNEAZA, 
1 ~ ( ·;~f if~~~f~d~ ~) SECRET AR GEN 

\;'<*"-·f'~~:>~,s· "J'-:! POPES 
. ';'---._..----: \ , '-., 

#c ~~'/ 

--------------·-------------------------------





ROMANIA 
JlJDETUL D.OLJ 

COMUNA PERlSOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂR,Â.RE 
NR.29/30.05.2022 

privind alegerea presedinteh.1i de sedinta 
pentru perioada Ol iunie 2022-31 august 2022 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 30.05.20'.22 
Având în vedere: 
- Raportul nr. 11819/11.05 .2022, al secretarului general delegat al comunei Pcrisor, prin 

care propune alegerea dintre membrii Consiliului Local Peri sor a unui presedinte de sedinta pentru 
perioada O 1 iunie 2022 - 31 august 2022; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, înregistrat sub nr.11820/11.05.2022: 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiei de specialitate. 

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

CONSH .. JUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.I. Se alege domnul lonisor Nicolae in functia de presedinte de sedinta pentru perioada l 
iunie 2022 - 31 august 2022. 

Art.2 Secretarul general delegate al unitatii administrativ - teritoriale va duce la indeplinire 
prezenta hotarare. 

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

CONTRAS~E NEAZA, 
S• ·r;' (.' 1·> 1<' '1·• ~ n li"' .li' ·N···. <' 1·> AL ·.r li' L·•:i' '.r ., A· '1·• A.L i· J .. A· '1·· 
)-... ,[,J ,/ ,_„.;../ I. I'\..l"\.. '-.Jr . .I. JLJ '· . .I .l . .J l..J'-..J' J. . . \. . ' 

VIOIU . POPESCU 

voturi pentru, diu totalul de l I membri in.fimctie. 





ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
NR.30/30.05.2022 

privind atribuirea şi încheierea contractului "Delegarea prin concesionare a operării 
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" şi aprobarea tarifelor aferente 

Consiliul Local Perisor întrunit în şedinţa ordinara din luna mai 2022 

având în vedere: 

Art. 88 lit. a) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii, cu modificarile cu completarile ulterioare 
art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 
art. 1 O alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicată, cu modificarile cu completarile ulterioare 
art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicată, cu modificarile cu completarile ulterioare 
prevederile art. 4 3 alin. 5 din nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicată, cu modificarile cu completarile ulterioare 
art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea 1O1/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
prevederile art. 16 alin. 3 lit. e ), g), j) si t) si art. 21 alin. 1) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ 
Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Dolj revizuit (acord) din 28.11.2012 cu 
modificarile ulterioare, actele constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare 
ECODOLJ; 
Aplicaţia de Finanţare pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Dolj"; 
Referatul ADI ECODOLJ nr. 1192/27.04.2022; 

precum şi finalizarea procedurii de atribuire a Contractului "Delegarea prin concesionare a operării 

instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" - Anunt Concesiune SEAP nr. PC 
1001416119.12.2019 prin care s-a desemnat operatorul instalaţiilor de gestionare a deşeurilor şi s
au stabilit tarifele aferente acestor instalaţii, 



în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. n) şi art. 139 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se mandatează Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor , , 
ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor încheierea Contractului "Delegarea prin 
concesionare a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul 
proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj", conform Anexei. 

Art. 2 Se aprobă tarifele aferente Contractului "Delegarea prin concesionare a operării 

instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj", aşa cum acestea au rezultat din licitaţia publică 
-Anunţ Concesiune SEAP nr. PC 1001416119.12.2019. 

Art. 3 Se mandatează dna. Chipirlin Mariana, repre;zentant legal în AGA ADI ECODOLJ să 

aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor încheierea Contractului "Delegarea prin concesionare 
a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" şi tarifele aferente aşa cum acestea au 
rezultat din licitaţia publică - Anunţ Concesiune SEAP nr. PC 1001416/19.12.2019. 

Art. 4 Se mandatează Domnul Dorin Cosmin Vasile, Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ şi Doamna Adela Plăcintescu, Director 
Executiv al Asociaţiei, ca în numele şi pe seama comunei Perisor să semneze Contractul 
"Delegarea prin concesionare a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate 
în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj", conform 
Anexei. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, 
în condiţiile legii. 

6
~--~,f--:-~-
{\' ;\ /.' ---' ' '' /f ' 

PRlţşE'D.INT~. DE. ~DINŢĂ, 
Conrp~f 'Iq~I;~MAIµ~N 

'$1;~Y.5~:-~~:<~~;'.~- J \- ;- . -( \(J'};~;~; 
I 'l , 1,_1_7 
-. _J _..:.:__.__!:_:.--/ 

SECRETAR GENERA 
VIOR 

MNEAZA, 
DELEGAT ALUAT, 

POPESCU 

Adoptatl't în şediufl't ordinarl't cu un nunu1r de 11 voturi pentru, din totalul de 11 membrii infunctie. 



ROMANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
N R.31/30.05.2022 

privind aprobarea taxelor si impozitelor locale 
pentru anul 2023 la nivelul comunei Perisor 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 30.05.2022 
Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr.11829/11.05.2022 al doamnei Nitu Paulica - Inspector 

în cadrul primăriei comunei Perisor, care propune aprobarea taxelor si impozitelor locale 
pentru anul 2023 la nivelul comunei Perisor; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, înregistrat sub 
nr.11841 /11.05.2022; 

- proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modifîcarile si completarile 

ulterioare. 
În temeiul art.129 alin.(2), lit.b, alin.(4), lit.c, art.139 si art.196 alin.(1) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.(1) Se aproba taxele si impozitele locale pentru anul fiscal 2023 la nivelul 
comunei Perisor conform anexelor: 

a). Impozitul pe clădiri deţinute de persoanele fizice 
b). Impozitul pe clădiri deţinute de persoanele juridice 
c). Impozitul pe terenul intravilan 
d). Impozitul pe terenul extravilan 
e). Impozitul asupra mijloacelor de transport 
f). Impozit asupra mijloacelor de transport pe apă 
g) Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a altor autorizaţii 
h).Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
i). Impozit pe spectacole 
j). Sancţiuni 
k).Taxă locală pentru eliberarea de documente şi taxă extr. de timbru 
I). Alte taxe locale pentru anul 2023 
m). Scutiri si Facilităţi pentru anul 2023 

- Anexa nr. 1 · 
' 

-Anexa nr. 2· 
' 

-Anexa nr. 3· 
' 

-Anexa nr. 4· 
' 

- Anexa nr. 5; 
- Anexa nr. 6; 

- Anexa nr. 7; 
- Anexa nr. 8; 
- Anexa nr. 9; 
- Anexa nr. 1 O; 
- Anexa nr. 11; 
- Anexa nr. 12; 
- Anexa nr. 13. 



Art.2.Primarul comunei şi inspectorul taxe şi impozite locale vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi instituţiei Prefectului 
judeţului Dolj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
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ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
Hotărârea nr.32/30.05.2022 

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perisor nr.6/27.01.2022, privind 
aprobarea stabilirii bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, a bunurilor care nu 

sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi a valorilor stabilite din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile 

de bunuri prevăzute de strictă necesitate, în vederea 
calculării ajutorului social pe anul 2022. 

Consiliul Local al comunei Perisor, întrunit în şedinţa Ordinara_ din data de 30.05.2022 

A vand în vedere . 

Proiectul de hotărâre, 

Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţului Dolj, cu nr. 1486/2022, înregistrată la Primaria 
comunei Perisor la nr.11803/10.05.2022. 
Hotărârea Consiliului Local nr.6/27.01.2022 
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Perisor din data de 27.01.2022 
In baza prevederilor art.255, alin.I din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
In temeiul art.129, alin.7, lit.b, art.196, alin.I, lit.a, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi complectările ulterioare. 

Hotăraşte, 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perisor nr. 6/27.01.2022, 
privind aprobarea aprobarea stabilirii bunurilor de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, 
a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei şi a valorilor 
stabilite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute de strictă 
necesitate, în vederea calculării ajutorului social pe anul 2022. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărârârii vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei P!risor, judeţul Dolj. 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.33/30.05.2022 

privind aprobarea taxei de cununie la nivelul comunei Perisor 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 30.05.2022 
A vând în vedere: 
- raportul de specialitate nr. 11839/12.05.2022, intocmit de domnul Andrei Constantin, inspector 

comp.contabilitate, în cadrul primăriei comunei Perisor, care propune aprobarea taxei de cununie Ia nivelul 
comunei Perisor : 

- aprobarea taxei de cununie in sediul primariei 100 de lei 
- aprobarea taxei de cununie în afara sediului primariei 500 de lei; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, inregistrat sub nr.11851/12.05.2022; 
- proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale 

comunelor, 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata, 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art.129 alin.(2), lit.b, alin.(4), lit.c, art.139 si art.196 alin.(1) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.I.Se aproba taxa de cununie la nivelul comunei Perisor: 
- aprobarea taxei de cununie in sediul primariei 100 de lei 
- aprobarea taxei de cununie in afara sediului primariei 500 de lei 
Art.2.-Primarul comunei şi inspectorul taxe şi impozite locale vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi instituţiei Prefectului judeţului Dolj şi se aduce la 
cunoştinţă pubJică_prin afişare. 
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Adopta :r;Î!!!f!!i:ff_ifriară cu un nwnăr de 11 voturi pentru din totalul de 11 membrii infuncţie. 





RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 34/30.05.2022 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 30.05.2022 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.18087 /11.05.2022, intocmit de doamna Dudu Cecilia, referent 
superior in cadrul S.P.C.L.E.P.- Perisor; 

-OG nr. 84/200 I, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare 
de evidenta a persoanelor modificata prin Legea nr. 372/2002 si HG nr. 2104/2004 pentru 
aprobarea Metodologiei privind numarul de functii din aparatul serviciului de evidenta. 

-HG nr 295/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare OUG nr. 97/2005 
privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilirea 
formei si continutul actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil. 

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Raportul de control al DPCEP-Dolj cu nr. 56518/01.04.2022 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, inregistrat sub nr.11888/13.05.2022; 
- Proiectul de hotărâre; 
-Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

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

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1. - Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare 
al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Perisor, judetul Dolj. 

Art.2. - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si 
compartimentul de evidenta. 

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 de evidenta. 

PREŞE~ii1lE,SEDINTA, 
Con71~r~oa i Marian Secretar 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.35/30.05.2022 

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perisor nr.17 /25 .02.2022, 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 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 30.05.2022 
A vând în vedere: 
- raportul de specialitate nr. 11903/16.05 .2022, întocmit de domnul Andrei Constantin, inspector 

comp.contabilitate, în cadrul primăriei comunei Perisor, 
- referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, înregistrat sub nr.11904/16.05.2022; 
- proiectul de hotărâre; 
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

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

comunelor, 

- Legea 82/1991 republicata si actualizata, 

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.129, alin. 1, alin. 2, lit c, alin. 6 lit. a, art. 139, alin 3 lit. g si art.196, alin.1, 
Iit.a, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

complectările ulterioare. 
CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aproba revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perisor nr. 
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 

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

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul pre)'.ţţz.uJ de lege, primarului comunei şi instituţiei Prefectului judeţului Dolj şi se aduce la 
cunoştin ~1)1f~li'Wiffe~fişare. 
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Adoptat~~(P11jfi;;,{~ cu un număr de 1 O voturi pentru si 1 vot impotr a din totalul de 11 membrii 
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RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 36/30.05.2022 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 30.05.2022 
Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr.11972/19 .05 .2022, întocmit de domnul Andrei Constantin, 
inspector comp.contabilitate 

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

-Legea 82/1991 republicata si actualizata. 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată. 
-OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, inregistrat sub nr.11973/19.05.2022; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.c, alin.(6), art.139 alin.(l) alin.(3) lit.g, din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1. - Se aproba intocmirea documentatiei de atribuire, a studiului de oportunitate si a caietului 

de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a lacului de acumulare si teren aferent conform 
amplasamentului : 

T.219 Np.859/1 = 5800 mp 
T.196 Ps.827, Ps 828 =33100 mp 
T.200 P.792 = 40000 mp. 
T.219 Hb 871=78100 mp 
T219 Np.881/1=41700 mp. 
T.200 P.811= 5200 mp. 
T.200, Np.810+Np.812 = 14100 mp. 
Total = 207000 mp. 

Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si 
compartimentul ele contabilitate. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediu secretarului comunei ,în 
termenul _i:s;yllzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj, 
Corn · \~1@1ttJJiti4 . contabilitate. 

·* :t· F~-·-;· ....-z.: .... 

P~EŞ Dl'.N[EDRS, DINTA, CONTRA MNEAZA, 
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Ad~~rf1~1i.§~l 'J!.7:dh1Lrâ cu 1111111111ulr de 6 voturi pentrn si 5 impotriva din totalul de 1111 11 rii infunctie. :r:· ·() ~- V "·I' 
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ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.37 /30.05.2022 

: ':ivind respingerea aprobarii incetarii contractelor de concesiune 
;1 kr .·1ntlui punct maidan aflat in proprietatea Consiliului Local Perisor, 

pe motivul de neplata a redeventei. 

Consiliul l,l>c:t! \·1·işl1r intrunit in sedinta ordinara la data de 30.05.2022 
Av81«. 1 1:; ,, 

- Rap1. :t1' 

inspector cr :111·:1· 

-Lege 27 
-LegL·:: 8~: 

-Legc:1 III'. 

- ouc :li'.'· 

-Legi·:··. 

- re!" 
- prc1: · ·• 
- av1 I . 

'" 

(n {Ciir '11' 

alin I. 1 ' 

ulterio:• · 

Art.1. . 
proprietal. C 
l.Contrac: I l' 

pentru sup. "' 
de 27 mai · 
2.Contrac' 
Intreprind 
1605 lei /: 

Art. 2. 1 ii 
neplata o _,. '(' 
fi incetat , ·1 

Art.3. 
comparti1:· · 

'(' 

:;;w1·' ! itate nr.12049/27 .05 .2022 întocmit de domnu I Andrei Constantin-Cristian 
1c1:: )ntabilitate; 
rJ l"' . :odificarile si completarile ulterioare privind finantele publice ale comunelor. 
I l'L'l t1blicata si actualizata. 

!20 15 :irivind Codul fiscal modificată şi actualizată. 
111 <) ! : ivind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

''"" :hlicata, 
·e al primarului comunei Perisor, inregistrat sub nr.12050/27.05.2022; 
\.~; 

:1 . ·specialitate ale consiliului local; 

1 ~lf. :11. 1, alin. 2, lit c, alin. 6 lit. a, art. 139, alin 3 lit. g, art.196, alin.1, lit.a, si art 327 
; nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi complectările 

. ; CAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

barea incetarii contractelor de concesiune a terenului punct maidan aflat in 
:1, cal Perisor, pe motivul de neplata a redeventei: 

' '\' ;; :c cu nr.11230/11.05.2017 ineheiat intre Pri maria Peri sor si S.C. Nealso Com SRL 
c 2500 mp punct maidan T.89, P.2254 lot.2 cu o redeventa de 585 lei/an, Ia data 
111ta la plata redeventei din anii precedenti +anul curent. 
11e cu nr.11231/11.05.2017 încheiat intre Primaria Perisor si Neata Ali sa 

1
1 entru suprafata de 6925 mp punct maidan T.89, P.2254 lot. I cu o redeventa de 

!a plata redeventei dina anul precedent. 

, I'' 

contractul 1 1230/11.05.2017 si art.9 din contractul 11231/11.05.2017 In caz de 
'ie nul stabilit se percep majorari de intarziere de 0.1 %/zi, dupa 90 de zile putand 
cesiune pe motiv de neplata a redeventei 
'Cntei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei si 
!itate. 

Art.4.1' · ·;;--~ .. _şe comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul ·>·~v '~.T.:v1 .. A ... ~ •.. · .. · ... 1:;p· ... ~1~ar1t~~ui comunei şi instituţiei Prefectt.ilui judeţului Dolj siva fi adusa la cunostii111. c1 <l- . . .11.1ilt:{.l~11. 
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· .r ',tf!;;_1,,/<' (.J VIORIC PESCU 
Proiectu/ 1 'I .;~.! .·(:;(Î'..'iiltri~.9t/ 1 vot pentru si 1 O voturi impotriva tb totalul de 11 membrii i11 junc/ie . 
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