
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI  16.12.2021 IN SEDINTA ORDINARA  A CONSILIULUI

LOCAL PERISORU, JUDETUL CALARASI

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 16.12.2021.

Sedinta  este  convocata  prin  dispozitia  nr.  248/10.12.2021 a  primarului
comunei Perisoru si este legal constituita, fiind prezenti 14 consilieri locali validati in
functie. Lipseste nemotivat doamna consilier Preda Costinela - Gabriela. 

Domnul  primar  arata  ca  a  convocat  sedinta  din  data  de  16.12.2021  cu
urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  din  26.11.2021;
2. Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  si  indexarea  impozitelor  si  taxelor

locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 ;
Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2021;

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
4. Proiect  de hotarare  privind  acordarea  unui mandat  special  domnului  Bucur

Ionel Catalin in vederea exercitarii atributiilor Comunei Perisoru in Adunarea
Generala  a  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Ëcomanagement
Salubris”;

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
5. Diverse.

Domnul Craciun Gheorghe deschide sedinta cu prezentarea ordinii de zi. 

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate.

Domnul  Craciun  Gheorghe propune  adaugarea  pe  ordinea  de  zi  a  doua
proiecte:

1. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  cresterea
transparenței activitații  Primarului Comunei Perișoru și Consiliului Local al
Comunei Perișoru;

2. Proiect  de  hotarare  privind  adoptarea  unor  măsuri  pentru  igienizarea  şi
întreţinerea  cimitirelor  din  UAT  Perisoru,  Judeţul  Călăraşi,  precum  şi  de
adoptare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor din UAT
Perisoru, Judeţul Călăraşi.

Supusa la vot propunerea domnului Craciun se aproba in unanimitate de voturi
.



Domnul Craciun Gheorghe   incepe sedinta cu pct. 1 al ordinii de zi si anume,
aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  din  26.11.2021.

Domnul Craciun are o obiectiune si anume sa se noteze ca domnul primar nu a
participat la sedinta.

Supus la vot se aproba in unanimitate .

Se trece la pct. 2 al  ordinii  de zi: Proiect  de hotarare  privind aprobarea si
indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022.

D-ra  Alexandra  Antonescu, consilier in cadrul compartimentului Impozite si
taxe, da citire raportului de specialitate care insoteste proiectul privind aprobarea si
indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022. 

D-l Bocioaga intreaba: pe ce baza ati facut modificarile?

D-ra  Alexandra  Antonescu: au fost majorate cu rata inflatiei, respectiv 2,6%
conform  comunicatului  Institutului  National  de  Statistica.  Taxele  locale  au  fost
pastrate la nivelul anului 2021 cu exceptia urmatoarelor :

- taxa eliberare certificat fiscal la urgenta 10 lei

- taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice am propus-o la
20,00 lei/zi  fata de 50 lei/zi

- taxa formulare autorizatii construire 10 lei

- taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului sezonier stradal
si pe terase 200 lei/ luna fata de 50 lei/luna.

D- Bocioaga: producatorul autohton se chinuie si noi luam o asa taxa .

D-l Luca: trebuie sa se plateasca o taxa mai ales pentru cei care nu sunt din
localitate, asa e peste tot.

D-l Dr. Chirvasitu: peste tot sunt taxe.

D-l Stroe: si eu sunt de acord sa se plateasca taxa.

Se  adauga  un  amendament  la  proiectul  susmentionat  din  partea  domnului
consilier Craciun cu privire la adaugarea mai multor taxe de urgenta pentru eliberarea
unor documente precum si eliminarea taxei la utilajul buldoexcavator, cu mentiunea
adoptarii unui regulament de  utilizare a acestuia.

D-l Craciun: vine cu urmatoarele propuneri:

- taxa eliberare certificat fiscal la urgenta 3 lei



- taxa eliberare decizie de impunere la urgenta 3 lei

- taxa eliberare istoric de rol fiscal la urgenta 3 lei

- taxa formulare autorizatii construire  3 lei

- taxa inregistrare contract arenda la urgenta 3 lei

- taxa pentru utilizarea buldoexcavatorului sa fie scoasa pana la adoptarea unui
regulament privind utilizarea acestuia.

D- l  Stroe:  daca  e  taxa  de  urgenta  trebuie  sa  fie  mai  mare  decat  taxa
obisnuita.

De asemenea  si  doamna  consilier  Barbieru  face  un  amendament  la  acest
proiect cu pastrarea taxei pentru comert stradal la suma de 50 de lei.

Supus la vot : doua voturi impotriva (domnul dr. Chirvasitu Cristian si domnul
Luca - fata de amendamentul domnului Craciun Gheorghe) 12 consilieri sunt pentru.

Se  trece  la  pct.  3  al  ordinii  de  zi:  Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

D-l Craciun: am aprobat proiectul pe ultima suta si nu se procedeaza asa.

Acest este prezentat de doamna contabil.

D-l Craciun: daca are cineva ceva de adaugat.

Supus la vot se aproba in unanimitate.

D-l Stroe: ar trebui sa facem o rectificare si pentru echipa de fotbal. Nu s-au
prevazut cheltuieli cu medic, asistent, taiat gazon, teste si altele.

D-l Craciun: o sa clarificam la diverse.

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi:  Proiect de hotarare privind  acordarea unui
mandat  special  domnului  Bucur  Ionel  Catalin  in  vederea  exercitarii  atributiilor
Comunei Perisoru in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Ëcomanagement Salubris”.

Domnisoara  Secretar General  Andrei Iulia da citire raportului care insoteste
proiectul sus mentionat :

(1) Cresterea  salariului  minim brut  garantat  in  plata  de  la  2.300 lei,  cat  este  in
prezent, la 2.550 lei incepand cu data de 01.01.2022 ;

(2) Cresterea  pretului  la  combustibili  :  la  momentul  fundamentarii  actului  tarif
pretul  era  de 3,29 lei/litru,  iar  la  momentul  actului  pretul  este  de 4,71 lei/  litru;  in
sustinere, operatorul a depus facturi de achizitie a combustibililor ;



(3) Cresterea cheltuielilor cu eliminarea prin depozitare a deseurilor; la momentul
fundamentarii  actului  tarifar  cantitatea  medie  lunara  era  de  529,41  tone/luna,  iar
momentul actual media este de 729 tone/luna ;

(4) Cresterea constanta a preturilor la materialele consumabile, piese de schimb ,
echipamente de lucru; cresterea solicitata pe acest capitol este de 2,25 % ;

D-l Craciun: problema e ca nu prea isi fac treaba cu responsabilitate. Diferenta
de suma nu ar fi prea mare.

In continuare tot d-l Craciun spune ca ar fi trebui sa fie prezent si d-l primar sa
spuna cam ce s-a discuta la sedinta la care a participat.

Domnul  Diaconeasa: propun sa cantarim masinile, avem cantar in comuna.

Ne abtinem la tot proiectul.

D-l Craciun: trebuie sa ne dea contractul sa-l citim.

Supus la vot proiectul de la pct. 4: 14 abtineri.

Se trece la pct. 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului pentru cresterea transparenței activitații Primarului Comunei
Perișoru și Consiliului Local al Comunei Perișoru.
D-l Craciun: daca aveti ceva de adaugat, daca nu, se supune la vot .

Supus la vot se aproba in unanimitate.

3. Se trece la pct. 6 al ordinii de zi:  Proiect de hotarare  privind adoptarea unor
măsuri pentru igienizarea şi întreţinerea cimitirelor din UAT Perisoru, Judeţul
Călăraşi, precum şi de adoptare a Regulamentului de organizare şi funcţionare
a cimitirelor din UAT Perisoru, Judeţul Călăraşi.

D-l  Craciun  propune  sa  se  afiseze  pe  site  tot,  sa  fie  transparenta  pentru
cetateni.

Supus la vot se aproba in unanimitate.

Se trece la "Diverse" .

D-na Beznea: am venit sa ni se spuna ce s-a intamplat cu sala de sport a scolii
de nu mai poate fi folosita.

D-na consilier Craciun Cecilia : tot personalul are program.

D-l Craciun: ce face personalul sambata?

D-na Craciun G.:problema este sala de sport care este ocupata de materiale.

D-na  consilier  Craciun  Cecilia:  dupa  ce  a  ars  scoala  s-au  depozitat  acolo
materialele si obiectele scolare.



D-na Craciun G.:  avem la  scoala  de la  Perisoru Gara loc unde ar putea fi
depozitate aceste materiale. 

D-na Director al scolii spune ca nu e de acord domnul  primar  si invers, ne
paseaza de colo colo.

D-na Neagu: ni  s-a spus ca nu are cine sa faca curatenie in sala daca este
folosita la sfarsit de saptamana.

D-na Craciun G.: de ce sa nu evoluam, copii s-au ingrasat, sa faca sport macar
pe timp de iarna.

D-na Mares: de ce noi consilierii nu am stiut pana acum, suntem de acord sa se
foloseasca sala de sport.

D-na Craciun G.: de ce nu putem folosi caminul cultural?

D-l Diaconeasa: pentru ca este in renovare.

D-na Craciun G.: la Centrul de Plasament este o firma de paza.

Domnul Diaconeasa: firma de paza este a Centrului de plasament, nu poate
pazi scoala noastra.

D-na Broju: era bine  sa fi fost si domnul primar .

D-l Diaconeasa: sa gasim o varianta.

D-na Beznea: am vorbit cu doamna  director si ni s-a spus ca sala de sport
apartine de primarie.

D-ra secretar: sala de sport este  un bun folosit de scoala.

D-l Craciun: o sa punem pe ordinea de zi in sedinta de consiliu.

D-l Craciun: doamna director nu stie ca sala de sport nu este a primariei?

D-na Beznea: facem o cerere si o semnam.

D-ra secretar : nu putem sa hotaram pe un bun care nu este al nostru.

D-na consilie Craciun Cecilia: doamna Director nu a fost impotriva.

D-l Diaconeasa: sa se faca o cerere catre Consiliul de Administratie al Scolii.

D-l Craciun: am pus in discutie mai multe cereri de la domnul Litu  pentru
drumul de exploatatie, si ni s-a reprosat ca nu suntem de acord, noi opozitia, ceea ce
nu este adevarat.

D-ra  secretar: referitor  la  cererile  depuse de catre  dl.  Litu,  acestea  au  fost
analizate si   comunicate raspunsuri in termenul legal. 



Cu privirea la darea in administrare a drumului DA1 catre Consiliul Judetean
Calarasi, a fost demarata procedura de intabulare insa su fost intampinate piedici in
sensul ca pe sectorul de  drum cuprins intre tarlalele: 122/2, 39, 170/1si 170/6 latimea
drumului ramas in urma realizarii proiectelor parcelare este sub 1 metru (proiectele
parcelare  au  fost  intocmite  gresit).  Remedierea  acestor   probleme  presupune
actualizarea  proiectelor  parcelare  mai  sus  mentionate  si  repozitionarea  tuturor
cadastrelor intocmite .

D-l Diaconeasa: nu este lege sa facem asa ceva.

D-na Craciun G.: proiectul cu scoala in ce stadiu e?

D-ra Andrei: proiectul este depus la CNI.

Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de
16.12.2021, drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA,

              Cheorghe CRĂCIUN                                     Iulia ANDREI


