
COl'-SILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 
NR.599/27 .10.2022 

PROCES-VERBAL 

bcheiat astăzi, 27 octombrie 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 
parti:;ipa un numar de 1 O consilieri Absenti:Lazaroiu Marian. 

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

Supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este aprobat cu 1 O voturi. 
La sedinta consiliului local participa doamna Primar si delegatul satesc. 

Datorita faptului ca domnul Lazaroiu Marian, Presedinte de sedinta este absent este ales 
presedinte de sedinta domnul Mirigel Marian, sa conduca sedinta Consiliului Local fiind urmatorul 
pe lista de consilieri, Hotararile Consiliului Local vor fi semnate de domnul Mirigel Marian. 
Domnul Mirigel Marian, Presedinte de sedinta, prezinta următoarea ordine de de zi: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 

"Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor flux uri de deşeuri În judelui Dolj şi 
operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" „ 
2. Proiect de hotarare privind elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe 

termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare În judeţul Dolj. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei Perisor pentru toate conturile 
de venituri si cheltuieli (sursa A+sursa E) la trimestrul 3 al anului 2022 conform Anexei 1 si Anexei 2 
atasate. 
4. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand amenzi 

confraventionale ale debitorilor decedati. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 

Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la 
Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri Îlt judetul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" . 
Diseutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 9 voturi pentru si o abtinere domnul (Busu Viorel), se aprobă 
proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotara re privind elaborarea şi aprobarea Strategiei de 
dezvoltare şi jimcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare În judeţul Dolj. 
Discutii :Nu sunt 

Se supune la vot şi cu 9 voturi pentru si o abtinere domnul (Busu Viorel), se aprobă 
proiectul de hotarare. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 



Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei 
Perisor pentru toate conturile de venituri si cheltuieli (sursa A+sursa E) la trimestrul 3 al anului 2022 
conform Anexei 1 si Anexei 2 atasate. Se da citire raportului de specialitate si celor doua anexe. 
Discutii:Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi . 

Doamna Primar, prezintă: Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume 
reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati. 
Discutii: Nu sunt. 

Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru se aprobă proiectul de hotarare. 
DIVERSE.Discuţii:Nu sunt. 

Domnul Mirigel Marian, Presedinte de şedinţă, declară închisa sedinta Consiliului Local Perişor. 
Drept pentru care jvit9iitf\a ezentul proces-verbal, în 3 (trei) exemplare. 
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RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR. 302/20.10.2022 

privind convocarea Consiliului Loca: Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 27 .10.2022,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 27.10.2022 ora 10°0,la 

sediul consiliului local, cu următoarea ordine de zi prevazuta in anexa la prezenta 
dispozitie 

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinara a C6nsiliului Local Perisor din data 
de 27 .10.2022, este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie 

Art.3. - Consilierii locali sunt i nvitaţi sa formuleze si să depună amendamente 
asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de 'zi. 

Art.4. - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consil ierilor locali 
in napa de sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.5. - 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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Anexă la Dispoziţia primarului nr.302/20.10.2022 

PR01ECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN DATA DE 
27.10.2022. 

Nr. proiect 
ho~ărâre Titlul proiectului de hotărâre 

1 

2 

3 

4 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea Actului Adiţional nr. 
6 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 "Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor 
activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale şi a altor 
fluxuri de deşeuri În judelui Dolj 
şi operarea staţiei de sortare şi 
transfer Goicea" 

Proiect de hotarare privind 
elaborarea şi aprobarea 
Strategiei de dezvoltare şi 

funcţionare pe termen mediu şi 
lung a serviciului de salubrizare 
În judeţul Dolj. 

Proiect de hotarare privind 
aprobarea executiei bugetare a 
comunei Perisor pentru toate 
conturile de venituri si cheltuieli 
(sursa A+sursa E) la trimestrul 3 
al anului 2022 conform Anexei 1 
si Anexei 2 atasate. 

Proiect de hotararc privind 
scoaterea din evidentele fiscale a 
unor sume reprezentand amenzi 
contraventionale ale debitorilor 
decedati. 

Iniţiatorul 
proiectului 
de hotărâre 

Primar 
Chipirlin 
Mariana 

Comisiile de Preşedinţii comisii/iar 
specialitate care de specialitate 
acordă avizul 

Comisia nr.1 de 
specialitate pentru 
activităţi 

economico
financiare, 
agricultură , 
administrarea 
domeniulu i public 
si privat al 
corn unei, 
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 
activ;tăţi 

admin istrative 
publica, 
j uridică ,amenajar 

ea teritoriului, 
urbanism. 

Mirigel Marian 

Dobre Adrian Emanoil 

Ghiga Aurel 

AVIZ EGALITATE 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.63/27.10.2022 

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activittlţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri in judetul Dolj şi 
operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" 

Consiliul Local Perisor întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.10.2022. 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 14241119 .10.2022, intocmit de domnul Andrei Constantin, inspector 

comp.contabilitate; 
prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii 101 /2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; . 
prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor; 
prevederile OUG 92/202 1 privind regimul deşeurilor; 

Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Dolj revizuit (acord) din 28.11.2012 cu 
modificarile ulterioare şi actele constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ; 
Nota de Control nr. 1027 din data de 08.04.2022 emisă de Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
Adresa nr. 2576/22.09.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ; 
Proiectul de hotărâre; 
Avizul comisiilor de specialitate; 

Având în vedere necesitatea aprobării Actului Adiţional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
"Delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul 
Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" 

In temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. n şi art. 139 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, 



CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă Actul Adiţional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 "Delegare prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi 
operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea ", conform Anexei. 

Art. 2 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul Adiţional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
"Delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul 
Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea ", conform Anexei. 

Art. 3 Se mandatează dna.Chipirlin Mariana, reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea Actului Adiţional nr. 6 la Contractul nr. 
370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului 
de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri df:. 
deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea, conform Anexei. 

Art. 4 Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ şi Directorul Executiv al Asociaţiei, ca în numele şi pe seama comunei 
Perisor să semneze Actul Adiţional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi 
operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea, conform Anexei. 

Art. S Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, 
în condiţi ile legii. 
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ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.64/27.10.2022 

privind elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi 
lung a serviciului de salubrizare în judeţul Dolj 

Consiliul Local Perisor întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.10.2022. 

A vând în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 14234/19.10.2022, intocmit de domnu l Andrei Constantin, inspector 
comp.contabi 1 itate; 

prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii 1O1/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor; 
prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Dolj revizuit (acord) din 28.11.2012 cu 
modificarile ulterioare şi actele constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ; 
Nota de Control nr. 1027 din data de 08.04.2022 emisă de Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
Adresa nr. 2576/22.09.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ; 
Proiectul de hotărâre; 
Avizul comisiilor de specialitate; 

Având în vedere necesitatea elaborarării şi aprobării Strategiei de dezvoltare şi funcţionare 
pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în judeţul Dolj 

In temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. n şi art. 139 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, 



CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
ECODOLJ să elaboreze Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului 
de salubrizare în judeţul Dolj. 

Art. 2 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu 
şi lung a serviciului de salubrizare în judeţul Dolj. 

Art. 3 Se mandatează dna.Chipirlin Mariana, reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe 
termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în judeţul Dolj. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, 

în condiţiile legii. 

PREŞEDINTE 
Consilier M-.n-.>..-.r-."""•· 

CONT;MNEAZA 
SECRETAR GEN L DELEGAT 

VIO A POPESCU 

----/ 

Adoptată în şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru si o abtinere din totalul de I I membrii infime/ie. 



ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.65/27 .10.2022 

privind aprobarea executiei bugetare a comunei Perisor pentru toate conturile de venituri si cheltuieli 
(sursa A+sursa E) la trimestrul 3 al anului 2021 conform Anexei 1 si Anexei 2 atasate. 

Consiliul Local Perişor intrunit in sedinta ordinara la data de 27.10.2022 
A1ând în vedere: 

-Raportul nr.14242119.10.2022, intocmit de domnul Andrei Constantin, inspector 
comp.contabilitate; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor inregistrat sub nr.14244/19.10.2022; 
- Legea 82/1991 republicata si actualizata; 
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal modificata si actualizata; 
- OUG 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 si cele 2 rectificari ale 

ace~. tuia. 
- 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 executia bugetara a comunei Perisor pentru toate conturile de venituri si cheltuieli 
(sursa A+sursa E) la trimestrul 3 al anului 2022 conform Anexei 1 si Anexei 2 atasate. 

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

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,în termenul prevăzut de lege 
Prioarului comunei Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj , Compartimentului financiar
con:abil. 

CONTRAS MNEAZA 
SECRET AR GENE L DELEGAT 

VIO POPESCU 





ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA P E RISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.66/27.10.2022 

privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume 
reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati. 

Consiliul Local Perişor întrunit in sedinta ordinara la data de 27. 10.2022 
A vând în vedere: 

- Raportul nr. 14238/ 19.10.2022, al doamnei Nitu Paulica, inspector taxe si impozite, 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisor înregistrat sub nr. 14239/19.10.2022; 
-art.266 ali n. (3) din Legea nr.207/20 15, privind Codul de Procedura fiscala cu mod ificarile si 

comJ letarile ulterioare 

- art.27 alin. (2) din Legea nr.207/201 5, privind Codul de Procedura fiscala cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- lit.d, pct.20, lit.b din Ordinul Mministerului Economiei s i Finantelor nr.447/2007pentru aprobarea 

Procedurii privind declararea starii de insolvabilitatec a debitorilor personae fizice sau juridice ; 

- Proiectul de hotărâre; 

- avizul comisiilor de specialitate; 

In temeiul art. 87 alin.(1), art. 129 alin. 1,alin 2 si alin 4, art.139 alin 1 si alin 3 art.196 alin (1) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative; 

CONSILIUL LOCAL PERISOR adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1.Se aproba scoaterea din evidentele fiscale a sumei de 500 lei, reprezentand amenzi 
. 1 1 d b' ·1 d d . fi b 1 1 . d contraventtona e a e e 1ton or ece at1 con arm ta eu u1 e mai 1os: 

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE CNP SUMA 

I. BOULEAN MARIANA 2550301163215 500 LEI 

TO":'AL 500 LEI .. 
Art.2.Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndephmre prezenta hotărâre. 
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului comunei, în termenul prevăzut 

de lege Primarului i Perişor, Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj, Compartimentului financiar-contabil. 
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