
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.559/23.06.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 23 iunie 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 Ionisor Nicolae, Presedinte de sedinta, prezinta următoarea ordine de de zi: 
I.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenţă şi 

reprezentare pentru apararea intereselor Comunei Perisor si ale autoritatilor publice locale din 
comuna Perisor. 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire, studiul de oportunitate, caietul 
de sarcini si raportul de evaluare privind concesionarea prin licitatie publica a terenurilor 
extravilane situate in comuna Perisor, judetul Dolj (lac de acumulare) conform amplasamentelor. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -R2, 
conform Anexei nr.1. 
4.Proiect de hotarare privind schimbarea strategiei de reducere a consumului de energie electrica 
pentru iluminatul public. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentatiei de atribuire, a studiului de 
oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului arabil 
intravilan in suprafata de 111 OOmp din acte si 12084 mp din masuratori, amplasat in Tl3 P24 7 
latura dreapta punct maidan. 
Supusa la vot ordinea de zi a/ost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
Se trece la primul punct pe ordinea de zi 
Domnul Presedinte de sedinta, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitionarii unor 
servicii juridice de asistenţă şi reprezentare pentru apararea intereselor Comunei Perisor si ale 
autoritatilor publice locale din comuna Perisor. 
.Discutii: Nu sunt 

Se supune la vot şi cu 7 voturi pentru si 4 abtineri (Buldur Ionel, Mirigel Marian, Lazaroiu 
Marian, Urziceanu Adrian), 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 documentatiei de 
atribuire, studiul de oportunitate, caietul de sarcini si raportul de evaluare privind concesionarea 
prin licitatie publica a terenurilor extravilane situate in comuna Perisor, judetul Dolj (lac de 
acumulare) conform amplasamentelor. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 7 voturi pentru, 3 voturi împotriva Dragancea Aurica, Lazaroiu 
Marian si Buldur Ionel si o abtinere Urziceanu Adrian) se aprobă proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 



RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 196/15.06.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 23.06.2022,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 23.06.2022 ora 10°0,la 
sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi prevazuta în anexa la prezenta 
dispozitie 

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinara a Consiliului Local Perisor din data 
de 23.06.2022, 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 inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează eonsilierilor 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.er nr.57/2019 privind Codul Administrativ. . 

\~ARIAN HIPIRL SECRET AR G RAL DELEGAT 
I PR AR, AVIZ~ LLITATE 

POPES VIORICA 



Anexă la Dispoziţia primarului nr.196/15.06.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DATA DE 
23.06.2022. 

Nr. proiect 
hotărâre 

1 

2 

3 

4 

5 

/ 

\ 

Iniţiatorul 

Titlul proiectului de hotărâre proiectului 
de hotărâre 

Proiect de hotarare privind aprobarea Primar 
achizitionarii unor servicii juridice de Chipirlin 
asistenţă şi reprezentare pentru Mariana 
apararea intereselor Comunei Perisor 
si ale autoritatilor publice locale din 
comuna Perisor. 

Proiect privind aprobarea 
documentatiei de atribuire, studiul de 
oportunitate, caietul de sarcini si 
raportul de evaluare privind 
concesionarea prin licitatie publica a 
terenurilor extravilane situate in 
comuna Perisor, judetul Dolj (lac de 
acumulare) conform amplasamentelor 

Proiect de hotarare privind rectificarea 
bugetului local initial al comunei 
Peri sor -R2, conform Anexei nr.1 

Proiect de hotarare privind schimbarea 
strategiei de reducere a consumului de 
energie electrica pentru iluminatul 
public. 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
intocmirii documentatiei de atribuire, a 
studiului de oportunitate si a caietului 
de sarcini pentru concesionarea prin 
licitatie publica a terenului intravilan in 
suprafata de 111 OOmp din acte si 
12084 mp din masuratori , amplasat in 
f3 12247 latura drea ta unct maidan 

Comisiile de Preşedinţii comisiilior 
specialitate care de specialitate 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de Mirigel Marian 
specialitate pentru 
activităţi 

economico-
financiare, 
agricultură , 

administrarea 
domeniului public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 
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. 

AVIZ LEGALIT TE 
SECRETAR GENER L DELEGAT 

POPESCU VI A 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
NR.38/23.06.2022 

privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de asistenţă şi reprezentare pentru apararea 
intereselor Comunei Perisor si ale autoritatilor publice locale din comuna Perisor 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 23.06.2022 
Având în vedere: 
- raportul nr.12 162/07.06.2022 a l domnului Andrei Cristian - inspector comp .contabilitate, care 

propune achiziţionări i unor serv icii juridice de asistenţă şi reprezentare pentru apararea intereselor Comunei 
Perisor s i ale autoritatilor publice locale din comuna Perisor; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Peri sor, inregistrat sub nr.12 163/07 .06.2022 
- avizul comisi ilor de specia litate ale consiliului local : 
- prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finante le publice 

locale ale comunelor; 
- prevederi le Legii 82/ 1991 republ icata si reactualizata; 
- prevederile Legii 227/20 15 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- prevederile art. I 09 a lin .3 din OUG 57/2019 priv ind Codul Admin istrativ. 

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

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. - (1) Se aproba ach izit ionarea serviciilor juridice de as istenta si reprezentare pentru apararea 
intereselor comunei Perisor si ale autoritati lor publice locale ale comune i Perisor, in care aceasta este 
implicata în anul 2022, respectiv recuperare sume castigate in instanta de Harisson Consulting & 
Management SRL, solicitare restituire sume impoz it pe c ladiri achitat in perioada 2016-2021 de catre 
G&V Agrointernational SRL s i alte cauze aflate pe rol în anu l 2022. 

(2) Serviciile juridice constau în asistenta si reprezentare astfel: 
- in cauzele aflate pe rol ul j udecatoriilor; 
- în cauzele aflate pe rolul tribunalelor in stadiul procesual de ape l sau recurs; 
- in cauzele aflate pe rolul crnt ilor de apel in stadii procesuale de fond , apel sau recurs; 
- in cauzele aflate pe rolul instantelor ce ridica probleme de incompatibi li tate sau confiict de interese; 
- alte probleme legate de justitie. 

Art.2 - (1) Se imputerniceste Primarul comunei Perisor sa selecteze un avocat/cabinet de avocatura si sa 
contracteze aceste servicii juridice. 

(2) Cheltuieli le necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi 
suportate din bugetul local a l comunei Perisor. 

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 
Perisor. 

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestata - Lege nr.554/2004, privind contenc iosul adm inistrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 



RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 39/23.06.2022 

privind aprobarea documentatiei de atribuire, studiul de oportunitate, caietul de sarcini si raportul 
de evaluare privind concesionarea prin licitatie publica a terenurilor extravilane situate in comuna 

Perisor, judetul Dolj (lac de acumulare) conform amplasamentelor 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 23.06.2022 
A vând în vedere: 

Raportul de specialitate nr.12164/07 .06.2022, intocmit 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.12165/07 .06.2022; 
-Proiectul de hotărâre; 

-Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), Iit.c, alin.(6), art.139 alin.(1) 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 documentatia de atribuire, studiul de oportunitate, caietul de sarcini si raportul de 
evaluare privind concesionarea prin licitatie publica a terenurilor extravilane situate in comuna Perisor, 
'd lDl'(I d I) I I t u etu Of ac e acumu are cu urmatoare e amp asamen e: 

Nr.crt. Tarla, Parcela Suprafata din acte Suprafata din 

(mp) masuratori (mp) 

I T.2 I 9,Np.859/ 1 5800 5782 

2 T.196, Ps.827, Ps 828 33100 32574 

3 T.200, P.792 40000 39994 

4 T.219 HB 871 78100 78092 

5 T.219Np.881/ I 41700 41685 

6 T.200, P.811 5200 5199 

7 T.200, Np.81 O+Np.812 14100 14077 

Conform extraselor de carte funciara suprafata totala supusa evaluarii este de 217403 mp. 



ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.40/23.06.2022 

privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -R2,conform anexei nr.1 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 23.06.2022 
Având în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.12166/07.06.2022 al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector 
delegat.care propune rectificarea bugetului local al comunei Perişor; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.12167 /07 .06.2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-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, 
-Legea 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de 

energie, 
-HCL nr.10/27.01 .2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
-OUG 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea 

unor temene 
Avand in vederea adresa cu nr. CRRTRZ7505/02.06.2022 prin care s-a alocat suma de 6 mii lei capitolul 

11 .02.02 - sume defalcate din TV A repartizata pentru burse scalare. 

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 

functie. 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

CONT 
SECRETARGE 

POP 



RO MANIA 
JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 41/23.06.2022 

Privind aprobarea schimbarii strategiei de reducere a consumului 
de energie electrica pentru iluminatul public 

Consiliul Lo;;al Perişor intrunit în sedinta ordinara la data de 23.06.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.12168/07.06.2022, al domnului Andrei Constantin inspector compartiment 
contabilitate; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr. I 2169/07 .06.2022; 
- Avizul co:nisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 273.'2006 cu modificarile s i completarile ulterioare privind finantele publice ale comunelor. 
-Legea 82/1991 republicata s i actualizata. 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificată şi actualizată. 
- OUG nr.5 7/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Legea ser1iciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
-Adresa Postului de Politie Perisor nr. 941429/26.05.2022, inregistrata la Primaria Perisor cu 

nr.12027/26.05.2022, prin care ne incunostiinteaza asigurarea iluminatului stradal pet timp de noapte. 
-H.C.L. Perisor cu nr. 10/27.01.2022 privind aprobarea bugetului local Perisor. 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.d, alin (7), 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 schimbarea strategiei de reducere a consumului de energie electrica prin mentinerea 
permanenta a sistemului de iluminat public pe perioada nocturna si adaptata la tluctuatiile periodice zi 
lumina-noapte si folosirea stalpilor de iluminat unul DA si unul NU consecutiv. 

Art.2.Primarul comunei şi compartimentul de contabilitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.3.Prezeota hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediu secretarului comunei ,în 

termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj , 
Compartim iar-contabi l. 
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di11J4·or · ară cu un număr de voturi 9 pentru si 2 împotriva din totalul de 11 membrii in 

CONT~MNEAZA, 
Secreta eneral Delegat, 

VIO C POPESCU 



RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 42/23.06.2022 

privind aprobarea intocmirii documentatiei de atribuire, a studiului de oportunitate si a caietului 
de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 11100mp 

din acte si 12084 mp din masuratori, amplasat in T13 P247 latura dreapta punct maidan 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 23.06.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.12209/14.06.2022, 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. 12226/ 15.06.2022; 
- Proiectul de hotărâre; 
-Avizul comisii lor de specialitate ale consil iului local; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.c, alin.(6), art.139 alin.(1) alin.(3) lit.g, din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

J 


