
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 
NR.593/12.10.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 12 octombrie 2022, în şedinţa de indata a Consiliului Local Perişor, judeţul Dolj, întrun ită 
în temeiul art.134,alin.(1), alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, la care participa un 
numar de 9 consilieri.Absenti: Buldur Ionel si Mirigel Marian. 

Doamna Popescu Viorica - secretar general delegat prez inta procesul verbal al sedintei anterioare. 
Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 9 voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna Primar si delegatul satesc. 

Domnul Lazaroiu Marian presedinte de sedinta prezinta următoarea ordine de zi: 
1.PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A 

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL "CONSTRUIRE PUNCTE DE INCĂRCARE 
VEHICULE ELECTRICE, ÎN COMUNA PERIŞOR, JUDEŢUL DOLJ" 
Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri in functie. 

Se trece la punctul de pe ordinea de zi,. 
Doamna Primar prezinta: Proiect de hotarare privind aprobarea PROIECTULUI ŞI A 

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL "CONSTRUIRE PUNCTE DE INCĂRCARE VEHICULE 
ELECTRICE, ÎN COMUNA PERIŞOR, JUDEŢUL DOLJ" 
Art. I Să se aprobe "Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judetul 
Dolj" , în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilientă în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/ClO, componenta 10 - Fondul local. 
Art. 2 Să se aprobe întocmirea Nota de fundamentare si indicatorii tehnico-economic i, privind investiţia 
proiectul "Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, jucletul Dolj" . 
Art.3 Să se aprobe neces itatea s i oportunitatea acestei investiţii raportat la propunerile si necesitaţile 

comunitatii locale si la numarul de locuitori ai comunei. 
Art.4. - Să se aprobe Nota de fundamentare si indicatorii tehnico-economici pentru proiectu l "Construirea 
puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj" (anexa I); 
Art. 5. Să se aprobe achizitia centralizata a statiilor de reincarcare de către MDLPA. 
Art. 6. Să se aprobe valoarea totală a proiectului "Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, 
in comuna Perisor, judetul Dolj", în cuantum de 492270,00 le i (inclusiv TV A), conform anexei I, deviz 
general. 
Art 7. Să se aprobe contribuţia proprie în proiect a UAT Comuna Perisor reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile a le proiectului, , în cuantum de 7140,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului 
"Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj", conform 
anexei 2. 
Art.8. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judctul Dolj", pentru 
implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din UAT Comuna Perisor. 
Art.9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţi i le rambursării/ 

decontării ulterioare a che ltuielilor din instrumente structurale. 
Art.10. Statiile de reincarcare vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor i nteresaţi în mod deschis, transparent şi 
nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o fracţie modică din costurile de întreţinere ş i 

mentenanţă pentru a asigura funcţionarea lor ş i nu vor fi generatoare de profit. 



Art.11. Să se împuternicească MARIANA CHIPlRLIN - PRIMARUL LOCALITATII să semeneze toate 
actele necesare ş i contractul de finanţare în numele UAT COMUNA PERISOR 
Se da citire si raportului de specialitate al domnului Andrei Constantin Cristian. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot si cu 9 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare. 
Domnul Lazaroiu Marian, Presedinte de sed inta declară închisa sedinta Consiliu lui Local Perisor. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 

CONTRAS MNEAZA, 
erai Delegat 

Pop c Viorica 



RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 301/11.10.2022 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă de indata pe data de 12.10.2022,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 indata, conform 
ccnvocatoarelor anexate la prezenta dispoziţie, în ziua de 12.10.2022 ora 10°0, la sediul 
consiliului local, cu următoarea ordine de zi: 

PROIECT DE HOT ARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A 
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL "CONSTRUIRE PUNCTE DE 

INCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, ÎN COMUNA PERIŞOR, JUDEŢUL DOLJ" 
INITIATOR: CHIPIRLIN MARIANA 

PREZINT A: 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. 

~ 

AVIZ l GALITATE 
SECRETAR G ERAL DELEGAT 

VIO A POPESCU 





Anexă la Dispoziţia primarului nr. 301111.10.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL 
PER/SOR DIN DATA DE 12.10.2022 

Nr. proiect Iniţiatorul 

hotărâre Titlul proiectului de hotărâre proiectului 
de hotărâre 

1 PROIECT DE HOT ARARE Primar 

PRIVIND APROBAREA Chipirlin 

PROIECTULUI ŞI A Mariana 

CHELTUIELILOR LEGATE 
DE PROIECTUL 
"CONSTRUIRE PUNCTE DE 
INCĂRCARE VEHICULE 
ELECTRICE, ÎN COMUNA 
PERIŞOR, JUDEŢUL DOLJ" 

. 

Comisiile de 
specialitate care 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activ ităţi 

economico-
financiare, 
ag ricultură , 
administrarea 
domeniulu i public 
si privat al 
comunei, 
gospodarie 
comunala, servicii 
si comert. 
Comisia nr.2 de 
specialitate 
pentru activitatea 
de învăţământ, 

sănătate , cultură , 

munca,protectie 
sociala, activitati 
sportive si 
agrement. 
Comisia nr.3 de 
specialitate pentru 
activităţi 

administrative 
publica, 
j u ridică, amenaja 
rea teritoriului, 
urbanism. 

AVIZ LEGA 
SECRETAR GEN 

VIORICA P 

Preşedinţii comisii/iar 
de specialitate 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel 





ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
COMUNA PERISOR 

CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂREA 

Nr.62/12.10.2022 
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL 

"CONSTRUIRE PUNCTE DE INCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, ÎN COMUNA PERIŞOR, 
JUDEŢUL DOLJ" 

Avand în vedere: 
-raportul nr.14143/11. l 0.2022 al domnului Andrei Constantin, inspector de specialitate cu atributii de 

contabilitate, 
- avizul comis iilor de specialitate a Consiliului Local Perişor, 
- prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) ş i (2) din Constituţia României, republicată; 

-prevederile art 3, art.4, art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată Ia Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- prevederile art. 20 ş i 2 1 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- prevederile art. 41 şi art.44, a lin . ( I) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice loca le, cu 

rrndificările şi completări l e ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, al in.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la ait.155 alin.(1), 

li~.d şi alin.(5), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codu l Administrativ, cu 
modificări le şi completările ulterioare; 

- Ordinul 1.962 din 29 octombrie 2021, emis de Ministerul Mediului, Apelor ş i Pădurilor nr. pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 
staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi 

- prevederile art. 9, art.1 O, alin.( 4) lit. d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 
cajrul al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile din Strategia de dezvoltare a comunei aprobată prin hotărârea Consiliului Local Perişor, 

Judeţul Dolj nr.1 6 din 3 1.03.2021 
- prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art 50 al im.( 4), art.58, art.59, art.61 , ait.62 şi art. 70 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 1,2,4-7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările ş i completările ulterioare, 

- HOTĂRÂREA NR. 43 din 29 iunie 2022 privind proiectul "Construire puncte de reîncărcare 
veUcule electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj"depus in cadru l PNRR Runda I - CI O, numar cerere 
CIO-Il.3-174. 

PREAMBUL 
Conditiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare şi rezilientă în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/ClO, componenta 1 O- Fondul loca l 
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să 
sprij ine rezilienţa, nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin 
refo::-me 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 I , în vederea atingerii 
jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme ş i investiţii. 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit .b şi alin. 4 lit. a şi art. 139 alin. (3) litera a ş i art.196 alin 1 
lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE 

Art.I.Se aprobă " Construirea 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 "Construirea 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 si la numarul de locuitori ai comunei. 
Art.4.Se aproba Nota de fundamentare si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul 
"Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj" 
(anexa 1); 
Art. 5. Se aproba achizitia centralizata a statiilor de reincarcare de către MDLP A. 
Art. 6.Se aprobă valoarea totală a proiectului "Construirea puncte de reîncărcare vehicule 
electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj" , în cuantum de 492270,00 lei (inclusiv TVA), 
conform anexei 1, deviz general. 
Art.7.Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Comuna Perisor reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, , în cuantum de 7140,00 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului "Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna 
Perisor, judetul Dolj", conform anexei 2. 
Art.8.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Construirea puncte de reîncărcare vehicule electrice, in comuna Perisor, judetul Dolj", 
pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din UAT Comuna Perisor. 
Art.9.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.10.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.11. Se împuterniceşte MARIANA CHIPIRLIN - PRIMARUL LOCALITATII să semeneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT COMUNA PERISOR . 
Art.12.Primarul comunei Perisor, jud. Dolj , va duce la indeplinire prevederile prezentei HOTARARl. 
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediul secretarului comunei ,în 
termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor, In stituţiei Prefectului Judeţul Dolj , 
Compartimentu lui de contabilitate. 
Art.14.Preze ].. o A e va fi adusă la ctmoştinţa publică prin afişare la sediul CL Comunei 
PERISO · foblicar ~ ite-ul propriu Primăriei Comunei PERISOR. 

PREŞE 1i:ht DE i'l~D.I~ A, CONTR~MNEAZA, 
Consilie LAZ~AR' J [MARIAN SECRETAR GE ERAL DELEGAT, 

r-.-.:; I """';. POP U VIORICA 

A . ~;iJ(t~edinţă de Îndată cu un număr de 9 voturi pentru din total I de 11 membrii În 
func~ -


