
RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 197/28.06.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă de indata pe data de 29.06.2022,ora 10°0 

În temeiul art.134, alin.(1), alin.(4) si 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 de iodata, conform 
convocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 29.06.2022 ora 10°0, la sediul 
consiliului local, cu următoarea ordine de zi: 
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A 
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT "CONSTRUIRE PUNCTE DE 
REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ" 

INITIATOR: CHIPIRLIN MARIANA 
PREZINTA: CHIPIRLIN MARIANA 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.3. - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in 
mapa de sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.4. - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art.243 alin.(1) lit.e) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
NR.562/29.06.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi,29 iunie 2022, în şedinţa de indata a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj , 
întrunită în temeiul art.134,alin.(l), alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la 
care participa un numar de 6 consilieri.Absenti: Lazaroiu Marian, Buldur Ionel, Urziceanu Adrian, 
Dragancea Viorel si Mirigel Marian. 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 6 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna Primar si delegatul satesc. 

Domnul Ionisor Nicolae presedinte de sedinta prezinta următoarea ordine de zi: 
I .Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect 

"CONSTRUIRE PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA 
PERISOR, JUDETUL DOLJ" 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 6 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 
functie. 

Se trece la punctul de pe ordinea de zi,. 
Domnul Ionisor Nicolae prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect "CONSTRUIRE PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN 
COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ". Se da citire raportului de specialitate, se prezinta Anexa 
nr 1 (devizul general al obiectivului de investitii) si descrierea investitiei. 
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot si cu 6 voturi se aproba proiectul de hotarare. 
Domnul Ionisor Nicolae, Presedinte de sedinta declară închisa sedinta Consiliului Local 

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

erai Delegat 
Viorica 





ROMANIA 
JUDE TUL DOLJ 
COMUN A PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
Nr .43/29 .06.2022 

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTIDELILOR LEGATE DE 
PROIECT "CONSTRUIRE PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN 

COMUNA PERISOR, JUDETUL DOLJ" 

A vand în vedere 
-Raportul nr.12550/28.06.2022 al domnului Andrei Constantin - inspector de specialitate, cu 

atributii de contabiliate, 
-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, 
-HCL nr.10/27.01.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
-Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Perisor. 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor, înregistrat sub nr.12551 /28.06.2022 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte 
esenţiale, care să sprijine rezilienţa, nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea.de 
adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri .din 
Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă. Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse 
la dispoziţie de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU 1 , în vederea atingerii jaloanelor şi a 
ţintelor în materie de reforme şi investiţii. . 
A vand în vedere Conditiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de 
redresare şi rezilientă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/ClO, componenta 10 -
Fondul local 

In temeiul art.129, alin.2, lit b, alin.4, lit a, art. 139 alin.3 lit a si art.196 alin 1 lit a din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

ART. l.Se aproba "Construire puncte de reîncărcare vehicule electrice, în comuna Perisor, 
judetul Dolj" , în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului national de redresare şi 
rezilientă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/ClO, componenta 10 - Fondul local. 
ART. 2.Se aproba întocmirea Nota de fundamentare si indicatorii tehnico-economici, privind 
investiţia proiectul "Construire puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, 
judetul Dolj". 
ART. 3 Se aproba necesitatea si oportunitatea acestei investiţii raportat la propunerile si necesitaţile 
comunitatii locale sila numarul de locuitori ai comunei. 



ART.4. Se aproba Nota de fundamentare si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul 
"Construire puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj" (anexa 

1 ); 
ART 5. Se aproba valoarea totală a proiectului "Construire puncte de reîncărcare vehicule 
electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj", în cuantum de 353.822,98 lei (inclusiv TVA). 
ART 6. Se aproba contribuţia proprie în proiect a UAT Comuna Perisor reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, , în cuantum de 60.922,34 LEI reprezentând 
cofinanţarea proiectului "Construire puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna 
Perisor, judetul Dolj". 
ART 7. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Construire puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj", 
pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din UAT Comuna Perisor. 
ART 8. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
ART 9. Statiile de reincarcare vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis, 
transparent şi nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o fracţie modică din costurile 
de întreţinere şi mentenanţă pentru a asigura funcţionarea lor şi nu vor fi generatoare de profit. 
ART 10. Se împutemiceste doamna MARIANA CHIPIRLIN - PRIMARUL LOCALIT ATII să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT COMUNA PERISOR. 
ART 11. Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

ART.12. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediu secretarului comunei ,în 
termenul revăzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj , 
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