
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI  16.08.2021 IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI

LOCAL PERISORU, JUDETUL CALARASI

Domnisoara secretar, deschide sedinta si arata ca in conformitate cu prevederile art. 134,
alin. 1, lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, domnii consilieri au fost convocati
prin notificare conform convocatorului pentru astazi 16.08.2021.

Sedinta este convocata prin dispozitia nr. 164/11.08.2021 a primarului comunei Perisoru
si este legal constituita fiind prezenti  12 consilieri locali validati in functie. Lipsesc :  Barbieru
Ancuta, Preda Costinela Gabriela si Vintila Valentin - Alin.

Domnul primar  arata ca a convocat sedinta din data de 16.08.2021 cu urmatoarea ordine
de zi:

1. Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Perisoru
pentru o perioada de 3 luni (august 2021 - octombrie 2021).

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul
2021.
Partipa la sedinta urmatorii consilieri:  Dulgheru Vasile, Craciun Gheorghe, Luca Mihai,

Craciun  Cecilia -  Oana,  Chirvasitu  Cristian,  Mares  Erica,  Butnaru  Constantin,  Diaconeasa
Mihaita, Broju Aurelia - Alina, Budileanu Iulian, Stroe Vasile si Bocioaga George Florentin.

Domnisoara secretar da citire primului punct de pe ordinea de zi si anume : Proiect de
hotarare privind alegerea presedintelui  de sedinta a Consiliului local Perisoru pentru o perioada
de trei luni (august - octombrie 2021).

Domnul Diaconeasa propune prsedesinte de sedinta pe doamna consilier Broju Aurelia -
Alina.

Se aproba cu 11 voturi pentru din 12 consilieri prezenti, domnul consilier Luca se abtine.
Doamna presedinte da citire ordinii de zi.

Se aproba in unanimitate.

 Doamna presedinte solicita suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind
aprobarea  acordului  de  asociere  în  vederea  constituirii  unei  asociaţii  de  dezvoltare
intercomunitară  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  din  cadrul  Comunelor  Dor  Mărunt,
Dragalina, Dragoş-Vodă, Frăsinet, Lehliu, Perişoru şi Ştefan cel Mare, precum şi de aprobare
actelor constitutive ale asociaţiei initiat de catre viceprimarul comunei Perisoru/consilier local



Diaconeasa Mihaita si Craciun Cecilia - Oana, Barbieru Ancuta, Dulgheru Vasile, Stroe Vasile,
Craciun Gheorghe, Broju Aurelia - Alina si Bogioaga George - Florentin.

Propunerea privind suplimentarea ordinii de zi este aprobata cu 12 voturi pentru.

Se trece la pct.2 al ordinii de zi : Proiectul privind rectificarea bugetului local de venituri
si cheltuieli pentru anul 2021.

Domnul primar in lipsa expertului contabil  prezinta proiectul cu privire la rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Domnul consilier Craciun propune modificarea la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:
- 25.000 lei - rechizite pentru elevii din invatamantul prescolar, primar si gimnazial cu

precizarea ca la urmatoarea sedinta sa se vina cu o completare in cazul in care suma rectificata
nu este indeajuns pentru achizitionarea rechizitelor;

-12.000 lei - pentru cheltuieli cu bunuri si servicii.
Domnul  consilier  Craciun:  ca  o  paranteza,  as  dori  sa  ii  aduc  la  cunostinta  domnului

primar  ca  cetatenii  care  doresc  sa  isi  oficieze  casatoriile  in  weekend  sunt  refuzati  da  catre
functionarul  public  din  cadrul  primariei.  Acestia  merga  in  comunele  invecinate  pentru  a  se
casatori in zilele in care doresc.

Domnul primar: nu am cunostinte de acest lucru, o sa iau masurile necesare.
Domnul primar prezinta situatia privind elevii din anul scolar 2021 - 2022 comunicata de

secretarul Scolii Gimnaziale nr. 1 Perisoru , astfel:
- 115 elevi invatamant prescolar
- 190 elevi invatamant primar
- 188 elevi invatamant gimnazial
Domnisoara secretar prezinta un catalog cu produse si oferte educationale pentru anul

2021.
Doamna consilier Craciun vine cu propunerea ca fiecare cadru didactic sa aiba acces la

catalog pentru a-si  alege oferta cea mai completa.
Domnul consilier Bocioaga : rechizitele sunt si pentru copiii de la scoala din satul Tudor

Vladimirescu?
Domnul primar: rechizitele sunt pentru totii copiii inscris la scolile din comuna.
Supus  la  vot  proiectul privind  rectificarea  bugetului  local  de  venituri  si  cheltuieli  se

aproba cu 12 voturi pentru.
Se trece la pct. 3 al ordinii de zi : Proiectul privind aprobarea acordului de asociere în

vederea constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea câinilor fără
stăpân din cadrul Comunelor Dor Mărunt, Dragalina, Dragoş-Vodă, Frăsinet, Lehliu, Perişoru şi
Ştefan cel Mare, precum şi de aprobare actelor constitutive ale asociaţiei.

Domnul viceprimar prezinta proiectul.
Supus la vot proiectul privind aprobarea acordului de asociere în vederea constituirii unei

asociaţii  de  dezvoltare  intercomunitară  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  din  cadrul
Comunelor Dor Mărunt, Dragalina, Dragoş-Vodă, Frăsinet, Lehliu, Perişoru şi Ştefan cel Mare,
precum şi de aprobare actelor constitutive ale asociaţiei se aproba cu 11 voturi pentru, se abtine
doamna consilier Craciun Cecilia - Oana intrucat dupa perioada de intretinere de 30 de zile nu
stim ce se intampla cu cainii stransi de pe raza comunei Perisoru.

Se trece la : Diverse
Domnul primar: la salonul de festivitati suma alocata de 200.000 lei nu este indeajuns

pentru a finaliza lucrarea propusa si vin cu propunerea suplimentarii sumei pentru finalizarea
lucrarii la salonul de festivitati.



Domnul consilier Craciun : instalatia electrica este noua?
Domnul primar:  instalatia  este nou si s-a racordat la  torsadatul care vine direct de la

transformator pentru a avea puterea necesara.
Domnul consilier Craciun: va rugam a prezenta stadiul proiectelor in drerulare, cele care

au termen de finalizare 31 august 2021.
Domnul primar: au fost luate hotarari de prelungire a termenelor intrucat banii solicitati

spre decontarea lucrarilor efectuate se intorc foarte greu, duraza aproximativ 2 luni pentru a fi
decontati.

Apa  are  costruri  enorme,  trebuie  facuta  contorizarea  nu  doar  la  cei  din  proiectul  de
canalizare ci si la ceilalti care sunt racordati la reteaua de apa. Saptamana trecuta am primit vizita
unor domni cu privire la contorizarea  si clorinarea apei din satul Tudor Vladimirescu. Asteptam
oferta. 

O sa vorbim sa faca oferta si pentru Perisoru.
Domnul conilier Luca: cine plateste montarea.
Domnisoara secretar: costurile sunt suportate de catre primarie.
Domnul consilier Craciun : cat cheltuim pentru iluminatul public, cat pentru alimentarea

cu apa si care sunt incasarile de la populatie pentru consumul de apa?
Domnul primar: am chemat enelul sa citeasca fiecare contor in parte si o sa solicit de la

compartimentele de specialitate situatia incasarilor si a platilor efectuate.
Domnul consilier Dulgheru: la iluminat cateva lampi nu functioneaza.
Domnul primar: o sa chem o echipa, au garantie 5 ani.
Domnul Craciun: trebuie facuta informare catre cetatenii care au probleme  cu placa de la

canalizare.
Doamna Craciun: in trecut se spunea ca, consilierii nu au aprobat proiectele de la nivelul

comunei, acum suntem acuzati ca proiectele sunt prost executate. A se vedea lucrearea cu strazile
din Perisoru (sunt inguste, santurile sunt nepavate, etc.)

Domnul primar: o sa se refaca tot ce nu este in regula, nu li se vor da banii.
Domnul Craciun: exista denivelari in asfalt.
Trebuie verificata calitatea lucrarilor.
Trebuie sa gasim  solutii pentru parcarea tirurilor.
Domnul consilier Bocioaga: semnele de circulatie si limitatoarele de viteza pentru satul

Tudor Vladimirescu?
Domnul primar: sunt achizitionate urmeaza a fi montate. O sa iau legatura cu dvs. pentru

a ne pune de acord cu montarea acestora.
Domnul consilier Craciun: demolarea la scoala?
Domnul primar: asteptam sa se deschida sesiunea de primire a proiectelor, demolarea este

foarte scumpa.
Doamna consilier Craciun: daca nu se muta gradinita la inceputul anului scolar vom avea

o  clasa  care  nu  va  avea  unde  sa  isi  desfasoare  orele  de  curs.  Nici  in  containerele  puse  la
dispozitei  nu  mai  este  loc,  sunt  elevi  multi  si  sunt  inghesuiti,  nu  se  respecta  conditiile  de
distantare.

Domnul viceprimar: vom gasi o solutie.
Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei extraordinare de indata din data

de 16.08.2021, drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR GENERAL COMUNA,

               Aurelia - Alina BROJU                               Iulia ANDREI




