
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

H O T A R A R E
privind  însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat a terenului in

suprafata de 109.477 mp situat in satul Tudor Vladimirescu, Comuna Perişoru, categoria curti constructii,
aflat in intravilanul localitatii Tudor Vladimirescu

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 22.07.2021

Având în vedere :

- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al Comunei Perişoru prin care se propune însuşirea
documentaţiei  cadastrale  şi  atestarea  apartenenţei  la  domeniul  privat  al  Comunei  Perişoru  a  terenului  in
suprafata de 109.477 mp situat in Satul Tudor Vladimirescu, comuna Perisoru  aflat în intravilanul localităţii
nr. 5995/15.07.2021.

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Perişoru pentru însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea
apartenenţei la domeniul privat al Comunei Perişoru a terenului in suprafata de  109.477 mp  situat in satul
Tudor Vladimirescu, comuna Perisoru,  aflate în intravilanul localităţii nr. 5996/15.07.2021.

Luând în considerare prevederile:

- Hotararea Consiliului Local Perisoru nr. 24/14.04.2020 privind actualizarea PUG şi a Regulamentului Local
de urbanism al Comunei Perişoru;

- Hotararea  Guvernului  nr.  392/2020 privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  întocmirea  inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

- art.  36,  alin.  (1)  din  Legea  nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- art. 885 alin. 1, art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,

- art. 10 alin. 2, art. 24 alin. 2 și alin. 3 ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

- art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

- art.  354  și  art.  355 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.  57/2019, modificat  și
completat, 

- art.108, lit. b), art.129, alin. (2), lit.c), alin. (6), lit. a), alin. (14) şi art. 362 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ
In temeiul art. 196, alin. (1) , lit. b din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, 



CONSILIULL LOCAL AL COMUNEI PERISORU 
ADOPTA PREZENTA HOTARARE

Art.1.  Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru terenul  in suprafata de 109.477 mp situat in satul Tudor
Vladimirescu, comuna Perişoru, categoria curti constructii, aflat in intravilanul localitatii Tudor Vladimirescu, planul
de amplasament şi delimitare, planul de încadrare în zonă.

Art.2. Atestarea apartenenţei la domeniul privat  al Comunei Perişoru a terenului  in suprafata de 109.477 mp
situat in satul Tudor Vladimirescu, comuna Perişoru, categoria curti constructii. 

Art.3.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza compartimentul de specialtate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perisoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Calarasi  va  comunica  prezenta  hotărare  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.
                   

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                    Mihaita DIACONEASA
                                                                                                 ………………………………
                                

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................
                                        

Nr. 31
Adoptată la Perişoru, astazi 22.07.2021
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu :  15 voturi  “pentru”,  0 abtineri si  0 impotriva, fata de  15 consilieri

prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perisoru.
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU
917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi

Tel. / fax 0242346010
e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

H O T A R A R E
privind aprobarea  cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 22.07.2021
Având în vedere :

- Adresa  nr. 1.782 din 18.06.2021  inregistrata la Primaria comunei Perisoru sub nr. 5.819 din 09.07.2021 prin
care solicita emiterea unei hotarari a consiliului local Perisoru privind aprobarea cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice pentru luna iunie 2021.

- Instructiunea  nr.  2/17.02.2012  emisa  de  catre  Ministerul  Educatiei,  Cercetarii  si  Sportului  prin   care
cheltuielile pentru deplasarea cadrelor didactice se propun spre aprobare consiliului local;

- HGR nr.  72/2013  privind  aprobarea  Normelor  metodologice   pentru  determinarea  costului  standard  per
elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura
din  bugetul  de  stat,  din  sume  defalcate  din  T.V.A.  prin  bugetele  locale,  pe  baza  costului  standard  per
elev/prescolar;

- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 5.920 din 13.07.2021;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 5.919 din 13.07.2021;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art. 139, alin. 3 si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,     

CONSILIULL LOCAL AL COMUNEI PERISORU 



ADOPTA PREZENTA HOTARARE

    Art.1. Se aproba cheltuielile pentru transportul cadrelor didactice pentru luna iunie 2021 in suma de 1.674 lei.
Art.2.  Cu ducere  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  se  insarcineaza  compartimentul  de  specialtate  din  cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Perisoru.
Secretarul  general  al comunei  Perişoru, judeţul  Calarasi va comunica prezenta hotărare persoanelor şi  autortităţilor

interesate.
                   
                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                   Mihăiţă DIACONEASA
                                                                                                 ………………………………
                              
                                        Contrasemnează,

         Secretarul general al Comunei Perişoru,
                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................
                                        
Nr. 32
Adoptată la Perişoru, astazi 22.07.2021
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu :  15 voturi “pentru”, 0 abtineri si 0 impotriva, fata de 15 consilieri prezenţi, din 15

consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perisoru.
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU
917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi

Tel. / fax 0242346010
e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARARE 
privind  modificarea si completarea HCL nr. 64/28.12.2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor

Publice, Dezvoltarii si Admnistratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I. “ S.A., a amplasamentului
si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “ Construire si dotare sediu

admnistrativ – Primarie, com. Perisoru, jud. Calarasi, str. Parcului, nr. 4

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 22.07.2021
Având în vedere :
- Raportul  de specialitate  intocmit  de catre  Secretarul  general  al  comunei  Perisoru,  judetul  Calarasi  nr.

7.042/20.07.2021 ,
- HCL  nr.  63  din  28.12.2020  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico  -  economice  pentru  investiţia

"CONSTRUIRE  ŞI  DOTARE  SEDIU  ADMINISTRATIV  -  PRIMARIE,  COM.  PERIŞORU,  JUD.
CĂLĂRAŞI, STR. PARCULUI NR. 4 “,

- HCL  nr.  8  din  25.03.2021  modificarea  si  completarea  HCL  nr.  63/28.12.2020  privind  aprobarea
documentaţiei  tehnico  -  economice  pentru  investiţia  "CONSTRUIRE  ŞI  DOTARE  SEDIU
ADMINISTRATIV - PRIMARIE , COM. PERIŞORU, JUD. CĂLĂRAŞI, STR. PARCULUI NR. 4”.

În conformitate cu prevederile:
- art. 1, alin. 2, lit. d coroborat cu art. 2, alin. 1, lit. d, art. 6 şi art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de

construcţii  de interes public sau social  a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,     
CONSILIULL LOCAL AL COMUNEI PERISORU 

ADOPTA PREZENTA HOTARARE

Art.1.  Se  aproba  modificarea  si  completarea  HCL  nr.  63/28.12.2020  privind  predarea  catre  Ministerul
Lucrarilor  Publice,  Dezvoltarii  si  Admnistratiei  prin  Compania  Nationala  de  Investitii  “C.N.I.  “  S.A.,  a
amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “ Construire si dotare sediu
admnistrativ – Primarie, com. Perisoru, jud. Calarasi, str. Parcului, nr. 4”.

“Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Admnistratei prin Compania Nationala de Investitii “CNI” S.A. pe  baza de protocol a amplasamentului
teren, situat in sat Perisoru, str. Parcului, nr. 4, comuna Perisoru, judetul Calarasi,  aflat in proprietatea publica a



unitatii – admnistrativ teritoriale, Comuna Perisoru, teren in suprafata de 934 mp inscris in cartea funciara, identificat
prtrivit cartii funciare nr. 25027, nr. topo 25.027, liber de orice sarcini in vederea si pe perioada realizarii de catre
C.N.I. – S.A. a obiectivului  de investitii “CONSTRUIRE  ŞI DOTARE SEDIU ADMINISTRATIV - PRIMARIE ,
COM. PERIŞORU, JUD. CĂLĂRAŞI, STR. PARCULUI NR. 4”.

Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei  se insarcineaza compartimentul de specialtate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perisoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Calarasi  va  comunica  prezenta  hotărare  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

                 

                                                                                 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                        Mihaita DIACONEASA

                                                                                   ………………………………                            

 Contrasemnează,
Secretarul general al Comunei Perişoru,

  Iulia ANDREI
                ...............................

                                  

      

Nr. 33
Adoptată la Perişoru, astazi 22.07.2021
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu :  15 voturi  “pentru”,  0 abtineri si  0 impotriva, fata de  15 consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perişoru.


