
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.575/28.07.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 28 iulie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj, întrunită în 
temeiul art.133,alin.(l) 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 documentatiei de atribuire, studiul de oportunitate si caietul de 

sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 11100 mp din acte si 
12084 mp din masuratori, amplasat în T13 P 247 latura dreapta punct maidan 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului cu CNREE, privind colectarea, deseurilor 
voluminoase, e lectrice si electronice de la personae fizice, conform OUG 92/2021 si OUG 5/2015. 
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local initial al comunei Perisor -R3, conform Anexelor 
nr. I si nr. 2. 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii cu nr.1 2852/14.07.2022, a numitei Stanoi Madalina 
reprezentat al SC GINKOF ARM SRL cu care Primaria Comunei Perisor are semnat contractul de 
concesiune cu nr.14050/29.04.2021, cu o redeventa anuala actualizata de 5118 lei/an pentru spatiul din 
incinta cladirii dispensarului uman cu destinatia farmacie (latura dreapta), privind compensarea cu suma de 
5067,50 lei din pretul redeventei anuale pentru achizitia si montajul unor calorifere in incinta, piese pentru 
sistemul de incalzire si alte obiecte sanitare. 
5.Proiect de hotarare privind executia bugetara sursa A si sursa E la data de 30 iunie 2022 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in f unctie. 
Doamna primar solicita introducerea a trei puncte pe ordinea de zi, respectiv: 
A se aproba proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 
imobil,proprietatea publică a comunei Perişor,cu număr cadastral 30436. Se supune la vot introducerea 
acestui punct pe ordinea de zi si se voteaza cu 11 voturi pentru. 
A se aproba proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, 
proprietatea publica a comunei Perişor,cu numar cadastral 30315. Se supune la vot introducerea acestui 
punct pe ordinea de zi si se voteaza cu 1 I voturi pentru. 
A se aproba proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unu·i imobi l, 
proprietatea publica a comunei Perişor,cu numar cadastral 31784. Se supune la vot introducerea acestui 
punct pe ordinea de zi si se voteaza cu 1 I voturi pentru. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire, studiul de 
oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului intravilan in suprafata 
de 11 I 00 mp din acte si 12084 mp din masuratori, amplasat in T I 3 P24 7 latura dreapta punct maidan. 



Discutii:Nu sunt. 
Se supune la vot şi cu 9 voturi pentru si doua abtineri (Buldur Ionel si Lazaroiu Marian) se aprobă 

proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar prezinta Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului cu CNREE, privind colectarea, 
deseurilor voluminoase, electrice si electronice de la personae fizice, conform OUG 92/2021 si OUG 
5/2015. 
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. 

Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea privind rectificarea bugetului local initial al 
comunei Perisor -RJ, conform Anexelor nr.1 s i nr. 2 
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. 

Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea cererii cu nr.12852/14.07.2022 a numitei 
Stanoi Madalina reprezentat al SC GINKOFARM SRL cu care Primaria Comunei Perisor are semnat 
contractul de concesiune cu nr.14050/29 .04.2021 cu o redeventa anuala actualizata de 5118 lei/an pentru 
spatiul din incinta cladirii dispensarului uman cu destinatia farmacie (latura dreapta), privind compensarea 
cu suma de 5067,50 lei din pretul redeventei anuale pentru achizitia s i montajul unor calorifere in incinta, 
piese pentru sistemul de incalzire si alte obiecte sanitare. 
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. 

Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare sursa A si sursa E la 
data de 30 iunie 2022 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 
imobil,proprietatea publică a comunei Perişor,cu număr cadastral 30436. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Discutii: Nu sunt 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui 
imobil, proprietatea publica a comunei Perişor,cu numar cadastral 30315. 
Se supune la vot ş i cu 11 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Discutii: Nu sunt 

' 
CON~SEMNEAZA, 

SECRETARG ERALDELEGAT 
POP U VIORICA 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.52/28.07 .2022 

Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a 
comunei Perişor,cu numar cadastral 31784; 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2022; 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.12997 /26.07 .2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.13002/26.07.2022; 

Din necesitatea de a aduce la îndeplinire obiectivul de investiţie „Staţii de reîncarcare pentru vehicule electrice'',se 
impune în prima fază,aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenului situat în intravilanul localitaţii Perişor, T 
89, P 2254,în suprafaţă de 6925 mp conform actelor de proprietate şi 6925 mp conform măsuratorilor 
cadastrale,identificat cu număr cadastral 31784,în următoarele două loturi de teren: 
-În conformitate cu prevederile art.551,alin.1,coroborat cu art.552 si prevederile 553 alin 1,art.555,alin.1 si 2 si cu 
art.556 din Codul Civil din 2009,republicat cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 25 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 /1996,republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile art.23 lit.h,art.132,alin.l respectiv art.135 alin.l,lit a si alin 3 din Ordinul nr.700/2014 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Art. 879 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art. 269 din Legea nr.134/201 O privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

In temeiul art.129,alin.2,lit.b si c,coroborat cu alin.4, lit.f si cu alin.6,lit.c, art 196, alin 1, lit. a, 
art. 197, art 287, lit.b si art. 243, alin 1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.I. Se aproba documentatia de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a comunei Perisor,cu 
numar cadastral 3 1784,conform documentatiei cadastrale întocmita de SC Creativ Card SRL,prevazuta in 
anexele care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare,in urmatoarele unitati individuale: 

• Lot nr.1 cu număr cadastral 33154 în suprafaţă de 400 mp,situat în localitatea Perişor 
,proprietatea publică a comunei Perişor; 

• Lotul nr.2 cu număr cadastral 33 155 în suprafaţă de 6525 mp,situat în localitatea 
Perişor,proprietatea publică a comunei Perişor; 

Art.2. Se imputerniceste doamna Chipirlin Mariana primar al comunei Perisor sa semneze actul autentic 
de dezmembrare al terenului ce face obiectul hotararii,atat la Notariat cat si la OCPI,pentru îndeplinirea 
tuturor formalitatilor legale in vederea dezmembrarii imobilului sus identificat; 
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrative,in conditiile Legii 
contenciosului administrative nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare; 



p SEMNEAZA 
GENERAL DELEGAT 

VIORICA 

e 11 membrii in functie. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.51/28.07 .2022 

Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a 
comunei Perişor,cu numar cadastral 30315; 

Consi liul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2022; 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.12998/26.07.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.13003/26.07 .2022; 

Din necesitatea de a aduce la îndeplinire obiectivu l de investiţie „Staţii de reîncarcare pentru vehicule 
electrice" ,se impune în prima fază,aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenului curţi construcţii 
situat în intravilanul localitatii Perişor, strada Constantin Brîncuşi nr.24, Jud.Dolj, fost CAP T3 1 în suprafaţă 
de 39600 mp conform actelor de proprietate şi 39753 mp conform masuratorilor cadastrale,identificat cu 
numar cadastral 30315, 
-În conformitate cu prevederile art.551 ,alin. l ,coroborat cu art.552 si prevederile 553 alin 1,art.555,alin.1 si 
2 si cu art.556 din Codul Civil din 2009,republicat cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 25 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 /1996,republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile art.23 lit.h,art.132,alin. l respectiv art.135 alin.1 ,lit a si alin 3 din Ordinul 
nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si înscriere in evidentele de cadastru si 
carte funciara,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art. 879 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art. 269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila,cu modificarile si completari le 
ulterioare; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

In temeiul art.129,alin.2,lit.b si c,coroborat cu alin.4, lit.f si cu alin.6,Iit.c, art 196, alin 1, lit. a, 
art. 197, art 287, lit.b si art. 243, alin 1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1. Sa se aprobe documentatia de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a comunei Perisor,cu 
numar cadastral 30315,conform documentatiei cadastrale întocmita de SC Creativ Card SRL,prevazuta in 
anexele care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare,in urmatoarele unitati individuale: 

• Lot nr.1 cu număr cadastral 33156 în suprafaţă de 38282mp,situat în localitatea Perişor ,proprietatea 
publică a comunei Perişor; 

• Lotul nr.2 cu număr cadastral 33157 în suprafaţă de 1471 mp,situat în localitatea 
Perişor,proprietatea publică a comunei Perişor; 

Art.2. Se imputemiceste doamna Chipirlin Mariana primar al comunei Perisor sa semneze actul autentic 
de dezmembrare al terenului ce face obiectul hotararii,atat la Notariat cat si la OCPI,pentru îndeplinirea 
tuturor formalitatilor legale in vederea dezmembrarii imobilului sus identificat; 
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrative,in conditiile Legii 
contenciosului administrative nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare; 



Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal prin grija secretarului general al 
comunei, lnstitutiei Prefectului judetul Dolj,Prmarului comunei,compartimentului urbanism in vederea 
aducerii la indeplinire,Notarului public si 0.C.P.I. cat si celor interesati prin afisare pe si-teu l entitatii. 

CONTRA~MNEAZA 
SECRETAR NERAL DELEGAT 

POPESC ORICA 

Adoptată un număr de I I voturi pentru si din totalul de I I membrii infunctie. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.50/28.07 .2022 

Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a 
comunei Perişor,cu numar cadastral 30436; 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2022; 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.12992/26.07.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.13001/26.07.2022; 
Din necesitatea de a aduce la îndeplinire obiectivul de investitie „Staţii de reîncarcare pentru vehicule 

electrice" ,se impune in prima faza, aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului situat in 
intravilanul localitatii Perişor, strada Henri Coandă nr.9311 jud.Dolj fosta T55,Pl242,în suprafata de 4268 
mp conform actelor de proprietate şi 4268 mp conform masuratorilor cadastrale,identificat cu numar 
cadastral 30436. 
-În conformitate cu prevederile: 
- art.551,alin. l ,coroborat cu art.552 si prevederile 553 alin 1,art.555 ,alin. l si 2 si cu art.556 din Codul Civil 
din 2009,republicat cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art. 25 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.711996,republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile art.23 lit.h,art.132,alin. l respectiv art.135 alin.1,lit a si alin 3 din Ordinul 
nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si înscriere in evidentele de cadastru si 
carte funciara,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art. 879 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art. 269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila,cu modificarile s i completarile 
ulterioare; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

In temeiul art.129,alin.2,lit.b si c,coroborat cu alin.4, lit.f si cu alin.6,lit.c, art 196, alin 1, lit. a, 
art. 197, art 287, lit.b si art. 243, alin 1, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
Art.1. Se aproba documentatia de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publica a comunei Perisor,cu 
numar cadastral 30436,conform documentatiei cadastrale întocmita de SC Creativ Cad SRL,prevazuta în 
anexele care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare,in urmatoarele unitati individuale: 

• Lot nr.1 cu numar cadastral 33122 in suprafata de 2668 mp,situat in localitatea Perişor ,proprietatea 
publică a comunei Perişor; 

• Lotul nr.2 cu număr cadastral 33123 în suprafaţă de 1600 mp, situat în localitatea 
Perişor,proprietatea publică a comunei Perişor; 

Art.2. Se imputemiceste doamna Chipirlin Mariana, primar a l comunei Perisor sa semneze actul autentic 
de dezmembrare al terenului ce face obiectul hotararii, atat la Notariat cat si la OCPI,pentru îndeplinirea 
tuturor formalitatilor legale in vederea dezmembrarii imobilului sus identificat; 



Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrative,in conditiile Legii 
contenciosului administrative nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare; 
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal prin grija secretarului general al comunei, 
lnstitutiei Prefectului judetul Dolj ,Prmarului comunei,compartimentului urbanism în vederea aducerii la 
indeplinire,Notarului public si O.C.P.I. cat si celor interesati prin afisare pe si-teul entitatii. 

CONTRA MNEAZA 
SECRETAR G ERAL DELEGAT 

POPESCU RICA 

un număr de 11 voturi pentru si din totalul de 1 membrii infunctie. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.49/28.07.2022 

privind aprobarea indicatorilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local al comunei Perisor pe anul 
2022 la nivelul trimestrului Il - executia bugetara sursa A si sursa E la data de 30 iunie 2022 conform 
Anexelor nr. 1 si nr.2 atasate. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2022 
Având în vedere: 

- Raportul nr.12894/19.07.2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.12895/19.07.2022; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea bugetului de stat nr. 15/2021; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- Legea 15/2021 a bugetului de stat 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 

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 indicatorii de venituri si cheltuieli ale bugetului local al comunei Perisor pe 
anul 2022 la nivelul trimestrului II- executia bugetara sursa A si sursa Ela data de 30 iunie 2022 
conform Anexelor nr. 1 si nr.2 atasate, care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art.2.Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Prezenta 

DINŢĂ 
ICOLAE 

CONTRA'E EAZA 
SECRET AR GENE DELEGAT 

POPESC O RICA 

Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de I I voturi pentru si o abtinere din totalul de I I membrii infunctie. 



,. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.48/28.07 .2022 

privind aprobarea cererii cu nr.12852/14.07.2022 a numitei Stanoi Madalina reprezentat al 
SC GINKOFARM SRL cu care Primaria Comunei Perisor are semnat contractul de concesiune cu 
nr.14050/29.04.2021 cu o redeventa anuala actualizata de 5118 lei/an pentru spatiul din incinta cladirii 
dispensarului uman cu destinatia farmacie (latura dreapta), privind compensarea cu suma de 5067,50 
lei din pretul redeventei anuale pentru achizitia si montajul unor calorifere in incinta, piese pentru 
sistemul de incalzire si alte obiecte sanitare. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2022; 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.12890/ 19 .07 .2022, al domnului Andrei Constantin-Cristian inspector delegat, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.12891/19.07.2022; 
- Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale 

comunelor, 
-Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; 
- 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.12852114.07 .2022 a numitei Stanoi Madalina reprezentant al SC GINKOF ARM SRL 
- Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
În temeiul art.129 alin.1, alin.2, 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 cererea cu nr.12852/14.07 .2022 a numitei Stanoi Madalina 
GINKOFARM SRL 

CONT 
SECRETARG 

POPESCU 

EMNEAZA 
ERAL DELEGAT 

RICA 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.4 7 /28.07.2022 

privind aprobarea rectificarii bugetului local initial al comunei Perisor -R3,conform anexelor nr.1 
si nr. 2 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.12863/18.07 .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.12920/20.07 .2022; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
- Proiectul de hotarare; 
-Legea 821199 I republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
- Legea nr. 3 I 7 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 
-HCL nr. I 0/27.O1.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 
-Comunicarea cu nr.CRRTRZ8738/07.07.2022 a DGRFP-ATCP-Craiova 
-Comunicarea cu nr.900/ 12.07.2022 a scolii gimnaziale Henri Coanda Perisor, 

Avand in vederea adresa cu nr. CRRTRZ8738/07.07.2022, prin care s-a alocat suma de 12 mii lei 
capitolul 11 .02.02 - sume defalcate din TV A repartizata pentru burse scolare. 

În temeiul art.129 alin.2 lit. b),alin.4, Iit.a),art.139 alin.3 si art.196 alin.I Iit.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-R3 conform Anexelor nr.1 si 
nr.2, care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

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. 

CONTRA MNEAZA, 
SECRETAR GEN RAL DELEGAT 

POPESCU ORICA 

rdinară cu un număr de I I voturi pentru si o abtinere din totalul de I I membrii in 





ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.46/28.07 .2022 

privind aprobarea protocolului cu CNREE, privind colectarea, deseurilor voluminoase, electrice 
si electronice de la persone fizice, conform OUG 92/2021 si OUG 5/2015 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 28.07.2022; 
A vând în vedere: 

- Raportul nr.12849/ 14.07.2022, al domnului Andrei Constantin inspector de specialitate, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr.12850/14.07.2022; 
- Proiectul de hotărâre; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 

- Legea nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale ale comunelor, 
-Legea nr.82/ 199 1 republicata si actualizata; 
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata, 
-Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
-0.U.G nr. 92 privind regimul deseurilor. 
-0.U.G nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. 
-A vand in vedere prevederile art. 2 alin (I) din Directiva (UE) 20 18/85 1 a Parlamentului European si a Consiliului 

din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile, care se refora la obligatia statelor membre 
de a transpune prevederile directivei in dreptul intern in data de 5 iulie 2020, 
art 17 alin 5 lit b din OUG 92/2021 Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, 
dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara 
ale acestora, dupa caz, au urmatoarele obligatii:- b) sa atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de 
minimum 50% din masa totala generata, minim pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din 
deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor 
care provin din gospodari i; 

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

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.(l)Se aproba incheierea protocolului cu Asociatia Centru National de Reciclare Electrice si Electronice 
(C.N.R.E.E.), anexa la prezenta hotarare, privind colectare, deseurilor voluminoase, electrice si electronice de la 
persone fizice, conform OUG 92/2021 si OUG 5/2015 
(2).Referitor la modul de colectare si depozitare a materialelor din demolari încheierea de contracte cu operatorul de 
salubrizare din zonajudetului Dolj, in prezent fiind desemnat SC IRIDEX GRUP SALUBRIZARE SA. 
(3)Se stabileaste punctul de colectare a deseurilor electrice si electronice si a celor voluminoase de la populatie, la piata 
comunala amplasata pe strada Constantin Brincusi din sat Perisor. 

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

Art.3.Prezenta h • e comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului comunei,în termenul prevăzut 
de lege Primar 1e>M.PttJ · or, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj , Compartimentului financiar-contabil. 

~ -- ./' 

PR D /fE; ~-p;- Ş~D.INŢ Ă CONTRAS MNEAZA 
Co sil~ Jd . SOR NICOLAE SECRETAR GE L DELEGAT 

I • '). ~ ::: POPES IORICA . ,. ' -.. 
e iţJ°ţ_ ordihar ,~it..,u număr de 11 voturi pentru si din totalul 11 membrii infunctie. 
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RO MANIA 

JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR. 45/28.07.2022 

privind aprobarea documentatiei de atribuire, studiul de oportunitate si caietul de sarcini pentru 
concesionarea prin licitatie publica a terenului arabil 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 28.07.2022 
A vând în vedere: 

-Raportul de specialitate nr.12883/18.07.2022, întocmit de domnul Andrei Constantin, 
inspector comp.contabilitate 

-Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice ale 
comw1elor. 

-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, înregistrat sub nr.12884/ 18.07.2022; 
- 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.(1) alin.(3) lit.g, din OUG 
nr.57 /2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

SEMNEAZA, 
( 

Secreta General Delegat, 
VIO A POPESCU 

nembrii i11 ftmctie. 




