
RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.210/19.07.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă de indata pe data de 20.07.2022,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 20.07.2022 ora 10°0, la sediul 
consiliului local, cu următoarea ordine de zi: 

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 17.03.2023 
a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.2015 in suma de 8.660.351,70 lei 
in vederea garantarii in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "PROIECT INTEGRAT ADI 
BRADESTI -COTOFENII DIN FATA - PERlSOR", in baza contractului de finantare nerambursabila 
nr. C0720000T210941700085/17.l l.2015 si a actelor aditionale ulterioare incheiate intre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara BRADESTI - COTOFENII DIN FATA - PERlSOR si Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale; 

INITIATOR: CHIPIRLIN MARIANA 
PREZINTA: CHIPIRLIN MARIANA 

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

Art.3. - Materialele inscrise 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.565/20.07.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi , 20 iulie 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 8 consilieri.Absenti: Buldur Ionel, Busu 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: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 17.03.2023 a 

Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.2015 în suma de 8.660.351 ,70 lei în 
vederea garantarii in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din 
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "PROIECT INTEGRAT ADI 
BRADESTI-COTOFENTI DIN FATA - PERISOR'', in baza contractului de finantare nerambursabila 
nr. C0720000T210941700085/17.l l.2015 si a actelor aditionale ulterioare încheiate intre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara BRADESTI - COTOFENTI DIN FATA- PERISOR si Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale; 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 8 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in 
functie. 

Se trece la punctul de pe ordinea de zi„ 
Domnul lonisor Nicolae prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 17.03.2023 a 
Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 575/J 8. 12.2015 in suma de 8.660.35 1, 70 lei in vederea garantarii in procent de 
11 0% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului "PROIECT 
INfEGRAT ADI BRADESTI -COTOFENII DIN FATA - PERISOR", in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C0720000T21()C)41700085/17. l l.2015 si aacteloraditionaleulterioare incheiate intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara BRADESTI 
COTOFENII DIN FATA-PERISOR si Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale; 
Comisiile de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 

Discutii: Nu sunt. 
Se supune la vot si cu 8 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. 

EDINTA, 
;\; \ 
·~blbe Secretar Gener 

Popescu v· 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
Nr.44/20.07.2022 

Privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 17.03.2023 a Scrisorii de garantie de 
la FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.2015 in suma de 8.660.351,70 lei in vederea garantarii in 

procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei clin fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului "PROIECTINTEGRAT ADIBRADESTI-COTOFENIIDINFATA 
PERISOR", in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720000T210941700085/17.ll.2015 
si a actelor aditionale ulterioare încheiate intre Asociatia de Dezvoltare Intercom unitara BRADESTI-

COTOFENII DIN FATA-PERISOR si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

Avand in vedere 
-Rap011ul nr.12886/19.07.2022, al domnului Andrei Constantin - inspector de specialitate, cu 

atributi i 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 273/2006 cu modifica.rile si completari le ulterioareprivind finantele publice ale comunelor; 
-Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Peri sor. 

In temeiul art. 129 alin. (1) alin. 2 lit .b şi alin. 4 lit. „d„ si „e„ şi art. 139 alin. (3) litera 
„ d „ din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ. 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.I. Se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 17.03.2023 a Scrisorii de garantie de la 
FNGCIMM SA IFN nr. 575/18.12.2015 in suma de 8.660.351,70 lei in vederea garantarii in procent de 
110% a obligatiilor de plata a avansului de 7.873.047,00 lei din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului "PROIECT INTEGRAT ADI BRADESTI-COTOFENil DIN FATA - PERISOR", in 
baza contractul ui de finantare nerambursabi la nr. C0720000T210941700085/ l 7. I l.2015 si a actelor aditionale 
ulterioare incheiate intre Asociatia de Dezvoltare Jntercomunitara BRADESTI - COTOFENII DIN FATA 
PERJSOR si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale; 

Art.2. Primarul comunei Perisor, jud. Dolj, va duce la indeplinire prevederile prezentei 
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