
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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă de trei luni

noiembrie 2021 – ianuarie 2022

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinara in ziua
de 26.11.2021,

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11.064/10.11.2021 întocmită de Primarul comunei Perisoru,
raportul de specialitate nr. 11.065/10.11.2021 întocmit de secretarul general al comunei Perisoru,

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, un
consilier local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult trei luni.

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;
In temeiul art. 129, alin. (2), art. 139, alin (3) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

HOTARASTE:

Art.  1. Domnul  consilier  Craciun Gheorghe se  alege  preşedinte  de  şedinţă  al  Consiliului  Local
Perisoru pentru o perioadă de trei luni  noiembrie 2021 – ianuarie 2022.

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

                                                                                                 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                        Gheorghe CRACIUN
                                                                                                          ..............................

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

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

Nr. 55
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarare  a fost  adoptata cu :  12  voturi  “pentru”,  0  abtineri  si  0 impotriva,  fata de  12  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 26.11.2021
Având în vedere :

- Adresa  nr. 2.775 din 28.10.2021  inregistrata la Primaria comunei Perisoru sub nr. 10.642 din 01.11.2021 si
adresa nr. 2.965 din 22.11.2021 inregistrata la Primaria comunei Perisoru sub nr. 11.531 din 23.11.2021 prin
care solicita emiterea unei hotarari a consiliului local Perisoru privind aprobarea cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice pentru lunile iulie – septembrie si octombrie 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 11.058 din 10.11.2021;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 11.059 din 10.11.2021;
- 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,     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

    Art.1. Se aproba cheltuielile pentru transportul cadrelor didactice pentru lunile  iulie, septembrie si octombrie
2021 in suma de 4.755 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,
                                                                                                   Gheorghe CRĂCIUN
                                                                                                 ………………………………
                                
                                        Contrasemnează,

         Secretarul general al Comunei Perişoru,
                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................
                                       

Nr. 56
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarare  a fost  adoptata cu :  12  voturi  “pentru”,  0  abtineri  si  0 impotriva,  fata de  12 consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perisoru.



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERIȘORU

917195 – sat. Perișoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perișoru, jud. Călărași
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARÂRE
privind închierea unui contract de concesiune 

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 26.11.2021
Având în vedere :

- Cererea nr. 9.625 din 06.10.2021 a domnului Șandru Georgian - Răzvan prin care solicita incheierea unui nou
contract de concesiune;

- Contractul de concesiune nr. 593 din 14.04.1994;
- Actul adițional la contractul de concesiune nr. 593/14.04.1994 încheiat în data de 11.11.2020;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 1.147 din 28.09.2021;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 11.279 din 16.11.2021;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 11.280 din 16.11.2021;
- Prevederile art. 858 - 865 si ale art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificarile cu completarile

ulterioare;
- Prevederile  Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  lucrarilor  de  construire  republicat,  cu  modificarile  si

completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HCL nr. 20 din 25.05.2021;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. g si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul Administrativ
aprobat prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile și completarile ulterioare     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

    Art.1.  Se  aproba  închierea contractului  de  concesiune,  începand  cu  data  de  01.12.2021,  între  Comuna
Perișoru, în calitate de concedent și domnul Șandru Georgian - Razvan, domiciliată în comuna Perișoru, str. Zefirului,
nr. 7 C, județul Călărași, CNP 1970423510019, posesor al CI seria KL nr. 464011/2015,  întrucat acesta a dobândit în
proprietate , prin vânzare - cumparare, imobilul - construcție  edificat pe terenul proprietatea COMUNEI PERIȘORU,
situat în comuna Perișoru, str. Dan Seceleanu, nr. 13, județul Călărași, înscris în cartea funciară nr. 25102-C1, sub nr.
cadastral 25102-C1, teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 593 din 14.04.1994.

Art.2.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul   Călărași va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.
                  
                                                                                                                  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                                         Gheorghe CRĂCIUN
                                                                                                                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        
                                        
Nr. 57
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarâre  a fost  adoptată cu :  12  voturi  “pentru”,  0 abțineri  si  0 împotriva,  fața de  12  consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in funcție, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru.



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

 917195 – sat. Perișoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perișoru, jud. Călărași
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizarii pe domeniul public al comunei Perișoru a lucrarii "Construire rețea de

telecomunicații prin fibra optică pentru furnizare de servicii de televiziune prin cablu, internet si telefonie"

Consiliul  local  al  comunei  Perisoru,  judeţul  Călăraşi  întrunit  în  şedinţă  extraordinara  in  ziua  de
26.11.2021,

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 11.347/17.11.2021 al compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Perișoru, judeţul Călărași;
- Cererea nr. 11.240 din 15.11.2021 a SC RCS & RDS SA privind analizarea documentației de urbanism si emiterea
unei hotarâri privind utilizarea domeniului public al comunei Perișoru;
- Certificatul de urbanism nr. 4 din 07.09.2021 emis de către Primăria Comunei Perișoru în scopul " Construire rețea
de telecomunicații prin fibră optica pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie";
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Perișoru.

Văzând prevederile:
-  art.2,  alin.  2  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  republicată,  cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.46, alin. 1, lit.b din Ordonanța de Urgența nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările, ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare;
- art.  286, alin. 4, punctele 1 și  4 din Anexa 4:  Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al
comunelor, al  orașului sau al municipiului din Ordonanța de Urgența nr.  57/2019 privind Codul admnistrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 1167 - 1179 din Legea nr. 227/2009 - Codul civil, cu modificarile și completările ulterioare;
- art. 10, alin. 1 din Ordonanța de Urgența nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, actualizată, cu modificările
și completarile ulterioare;
- art. 87, alin. 5, art. 287, lit. b din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificarile și
completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile :
- art. 129, alin. 2, lit. c  și d, alin. 6, lit. a, alin. 7, lit. k si alin. 14 din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul
admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. g precum și ale art. 129, alin. 7, lit. a din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019
privind Codul admnistrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIULL LOCAL AL COMUNEI PERIŞORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE

Art.1 Se  aprobă  realizarea  pe  domeniul  public  al  comunei  Perișoru  a  lucrarii  "Construire  rețea  de
telecomunicații prin fibră optica pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie".

Secretarul  general  al   comunei  Perişoru,  judeţul  Calarasi  va  comunica  prezenta  hotărare  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.
                                                                                                 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                        Gheorghe CRACIUN
                                                                                                             .........................

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                         ...............................
                                       
Nr. 58
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarare  a fost  adoptata cu :  12  voturi  “pentru”,  0  abtineri  si  0 impotriva,  fata de  12  consilieri



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

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

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

HOTARÂRE
privind modificarea HCL nr. 43 din 23.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați

ai obiectivului de investiții “Modernizarea și dotarea caminului cultural din comuna  Perişoru, judeţul
Călăraşi" 

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 26.11.2021
Având în vedere :

-  Referatul  de  aprobare  al  primarului  Comunei  Perişoru  pentru modificarea  HCL nr.  43  din  23.11.2016  privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ai obiectivului de investiții “Modernizarea și dotarea caminului
cultural din comuna  Perişoru, judeţul Călăraşi nr. 11.427/19.11.2021;
-  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  secretarul  general  al  Comunei  Perişoru  prin  care  se  propune  aprobarea
modificarii HCL nr. 43 din 23.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați ai obiectivului de
investiții “Modernizarea și dotarea caminului cultural din comuna  Perişoru, judeţul Călăraşi nr. 11.428/19.11.2021;

Luând în considerare prevederile:
- dispozițiilor  art.  173, alin. 1, li. b coroborat cu art. 182. alin. 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul admnistrativ, cu modificările si completările ulterioare;
-Hotărârii  Guvernului  nr.  907/2016 privind  etapele  de  elaborare  si  continutul  cadru  al  documentatiilor  tehnico  -
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările
ulterioare ;
- contractul de finantare nr. C0760CN00011781200001/20.09.2017.

În temeiul art. 139, alin. 3 si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare,   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art.1. Se  aprobă  indicatorilor  tehnico  -  economici  actualizați  ai  proiectului  “Modernizarea  și  dotarea
caminului cultural din comuna  Perişoru, judeţul Călăraşi",  ca urmare a modificarilor aduse de Nota AFIR nr.
13.481 din 15.10.2021prin care se îndreaptă eroarea materială existentă în decizia  de soluționare a contestației nr.
9.646 din 26.07.2021 formulată împotriva  Procesului - verbal de contestare a neregulilor și de stabilire a creanțelor
bugetare nr. 6.982/28.05.2021, conform Anexei nr. 1 modificată care face parte integrantă din prezentul proiect de
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă asigurarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile ca urmare a modificarilor aduse de Nota AFIR nr.
13.481  din  15.10.2021  la  obiectivul  de  investiții  “Modernizarea  și  dotarea  caminului  cultural  din  comuna
Perişoru, judeţul Călăraşi" , conform anexei 2, care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

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

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                   Gheorghe CRĂCIUN
                                                                                                 ………………………………
                                
                                        Contrasemnează,

         Secretarul general al Comunei Perişoru,
                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................
                                       

Nr. 59
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarare  a fost  adoptata cu :  12  voturi  “pentru”,  0  abtineri  si  0 impotriva,  fata de  12 consilieri



prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perisoru.
Anexa nr. 1 la HCL nr. 59/26.11.2021

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ACTUALIZATI

urmare modificarilor aduse de Nota AFIR nr. 13481/15.10.2021 obiectivului de investiţii: Modern-

izarea si dotarea caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi

1. Valoarea totala a investitiei

 Valoarea totala a lucrarilor

Fara TVA Cu TVA

2.275.355,30 RON 2.703.655,34 RON

501,290,00 EURO 595.650,00 EURO

din care: C+M
1.668.758,81 RON 1.985.822,99 RON

367.649,00 EURO 437.502,31 EURO

 Valoarea eligibila  a lucrarilor

Fara TVA Cu TVA

2.183.886,62 RON 2.596503,47 RON

481.138,47 EURO 572.043,07 EURO

din care: C+M
1.599.041,80 RON 1.902.859,74 RON

352.289,45 EURO 419.224,44 EURO

 Valoarea neeligibila a lucrarilor

Fara TVA Cu TVA

91.468,68 RON 107.152,23 RON

20.151,72 EURO 23.607,01 EURO

din care: C+M
69.717,01 RON 82.963,24 RON

15.359,55 EURO 18.277,87 EURO

                                                                                          
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

                                                                                                   Gheorghe CRĂCIUN
                                                                                                 ………………………………
                                

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

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



Anexa nr. 2 la HCL nr. 59/26.11.2021

ASIGURAREA COFINANTARII

cheltuielilor neeligibile ca urmare a modificarilor aduse de Nota AFIR nr. 13481/15.10.2021 la obiectivul

de investiţii: Modernizarea si dotarea caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi

3.1.1.  Studiu geotehnic  -  3.750,00 lei fara TVA si 4.462,50 lei cu TVA, echivalentul a 826,17euro fara
TVA respectiv  983,15 euro cu TVA

Cap.  3.4.  Organizarea  procedurilor  de  achiziţie - 9.078,00  lei  fara  TVA si  10.802,82  lei  cu  TVA,
echivalentul a 2.000,00 euro fara TVA respectiv 2.380,00 euro cu TVA

Cap.  4.1.  Constructii  si  instalatii  -   69.717,01 lei  fara  TVA si  82.963,24 lei  cu TVA, echivalentul  a
15.359,55 euro fara TVA respectiv 18.277,87 euro cu TVA

Cap. 5.2 Comisioane, taxe  -  8.923,67 lei fara TVA, echivalentul a 1.966,00 euro fara TVA - sume la care
nu se percepe TVA

Total cheltuieli neeligibile   - 91.468,68 lei fara TVA si 107.152,23 lei cu TVA, echivalentul a 20.151,72
euro fara TVA respectiv 23.607,01 euro cu TVA

   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                   Gheorghe CRĂCIUN
                                                                                                 ………………………………
                                

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ............................…



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 prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN

S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii: Modernizarea si dotarea Caminului cultural din comuna
Perisoru, judetul Calarasi aprobata prin HCL nr. 49/28.09.2017

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 26.11.2021
           Având în vedere :

           - OUG 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii
şi diversificării economiei în zonele rurale

- Referatul de aprobare al  primarului comunei Perisoru inregistrata la nr.  11. 431 din 19.11.2021;
- Raportul compartimentului de specialitate al  comunei Perisoru,  inregistrat la nr.  11.432  din  19.11.2021

privind necesitatea prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A.
pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. - Submasura 7.6 ;

-  Hotararea  Consiliului  Local  Perisoru  nr.  45  din  23.11.2016  privind  implementarea  proiectului :
Modernizarea si dotarea Caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi ;

-  Hotararea Consiliului  Local  Perisoru nr.  49 din 28.09.2017 privind  solicitarii  de acordare a scrisorii  de
garantie  bancara  in valoare  de  1.125.672,00 lei de  la Fondul  de Garantare a Creditului  Rural  IFN S.A.  pentru
finantarea obiectivului de investitii  derulat prin F.E.A.D.R. - submasura 7.2:  Modernizarea si dotarea Caminului
cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi ;

- Programul National pentru Dezvoltarea Rurala 2014-2020 masura 7.2.;
            - Avizul favorabil al comisiilor 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  aprobă solicitarea prelungirii  valabilitatii  Scrisorii  de  garanție  nr.  IG 173301037/10.10.2017  in
valoare  de  1.125.672,00  lei eliberata de  Fondul  de  Garantare  a  Creditului  Rural  IFN  S.A.  pentru  finanțarea
obiectivului de investitii:  Modernizarea si dotarea Caminului cultural din comuna Perișoru, județul Călărași, pana la
data de 20.09.2022.  

Art.2. Se  aprobă Comisionul  de  garantare  aferent  prelungirii  Scrisorii  de  garantie  nr.  IG
173301037/10.10.2017 în valoare de 3.377,02 lei, asigurat din bugetul local al comunei Perisoru. 

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,
                                                                                                      Gheorghe CRĂCIUN
                                                                                                 ……………………………

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................
                                       
Nr. 60
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarare  a fost  adoptata cu :  12  voturi  “pentru”,  0 abtineri  si  0 impotriva,  fata de  12  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 prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN

S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii: Modernizarea retelei publice de apa si Infiintarea retelei
publice de apa uzata de pe raza comunei Perisoru, judetul Calarasi aprobata prin HCL nr. 50/28.09.2017

            Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 26.11.2021
           Având în vedere :

           - OUG 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii
şi diversificării economiei în zonele rurale

- Referatul de aprobare al  primarului comunei Perisoru inregistrat la nr.  11.433 din 19.11.2021;
- Raportul compartimentului de specialitate al comunei Perisoru,  inregistrat la nr.  11.434  din  19.11.2021

privind necesitatea prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A.
pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. - Submasura 7.6;

- Hotararea  Consiliului  Local  Perisoru  nr.  25  din  26.07.2016  privind  implementarea  proiectului :
Modernizarea retelei publice de apa si Infiintarea retelei publice de apa uzata de pe raza comunei Perisoru, judetul
Calarasi;

-  Hotararea Consiliului  Local  Perisoru nr.  50 din 28.09.2017 privind  solicitarii  de acordare a scrisorii  de
garantie  bancara  in valoare  de  4.470.915,00 lei de  la Fondul  de Garantare a Creditului  Rural  IFN S.A.  pentru
finantarea obiectivului de investitii  derulat prin F.E.A.D.R. - submasura 7.2: Modernizarea retelei publice de apa si
Infiintarea retelei publice de apa uzata de pe raza comunei Perisoru, judetul Calarasi;

- Programul National pentru Dezvoltarea Rurala 2014-2020 masura 7.2.;
            - Avizul favorabil al comisiilor 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 PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE

Art.1.  Se aprobă solicitarea  prelungirii  valabilitatii  Scrisorii  de  garantie  nr.  IG 173301039/10.10.2017  in
valoare  de  4.470.915,00  lei eliberata de  Fondul  de  Garantare  a  Creditului  Rural  IFN  S.A.  pentru  finantarea
obiectivului de investitii:  Modernizarea retelei publice de apa si Infiintarea retelei publice de apa uzata de pe raza
comunei Perisoru, judetul Calarasi, pana la data de 14.09.2022.  
         Art.  2. Se  aprobă Comisionul  de  garantare  aferent  prelungirii  Scrisorii  de  garantie   nr.  IG
173301039/10.10.2017 in valoare de 13.412,75 lei, asigurat din bugetul local al comunei Perisoru. 

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,
                                                                                                      Gheorghe CRĂCIUN
                                                                                                 ………………………………
                                        Contrasemnează,

         Secretarul general al Comunei Perişoru,
                                           Iulia ANDREI
                                        ...............................
                                       
Nr. 61
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarare  a fost  adoptata cu :  12  voturi  “pentru”,  0 abtineri  si  0 impotriva,  fata de  12  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

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 26.11.2021,
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 11.711 din 26.11.2021;
- Raportul intocmit de compartimentului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 11.555 din 23.11.2021 si

nr. 11.710 /26.11.2021;
- Hotararea  Consiliului  Judetean  Calarasi  nr.  226  din  26.11.2021  privind  repartizarea  sumelor  din  fondul

costituit  la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi,  in procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi
incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati admnistrativ - teritoriale, pe anul 2021 si estimari pentru anii
2022 - 2024;

- Prevederile  art.  19,  art.  20,  art.  33 si  art.50 din  Legea nr.  237/2006 privind  finantele  publice  locale,  cu
modificarcpile si completarile ulterioare;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;
In temeiul art. 129 alin. 1 coroborate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit.

a) si art. 196, alin. 1, lit. a  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind  Codul administrativ . 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERISORU 
ADOPTA PREZENTA HOTARARE

Art.1. Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, astfel:
La partea de CHELTUIELI
CAP. 74.02.05.01''Salubritate”  titul 20 (cheltuieli cu bunuri si servicii) - 25.000 lei
- art. 20.01.30 “Alte cheltuieli” ,se majoreaza cu suma de 25.000 lei, reprezentand cheltuieli cu salubritate;
 CAP. 74.02.05.02 ”Salubritate si gestiunea deseurilor - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor”

titul 20 (cheltuieli cu bunuri si servicii ) - 25.000  lei, 
       - art. 20.01.30 ”Cheltuieli cu bunuri si servicii” se diminueaza cu suma  de 25.000 lei reprezentand cheltuieli cu
deseurile.

Pe total, bugetul local, se mareste cu suma de 25.000 lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli.
Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul  de specialtate din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perişoru.
Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Călăraşi  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi

autortităţilor interesate.

                                                                                               PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                    Gheorghe CRĂCIUN 
                                                                                                 ………………………………

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ............................…

Nr. 62
Adoptată la Perişoru, astazi 26.11.2021
Prezenta hotarare  a fost  adoptata cu :  12  voturi  “pentru”,  0 abtineri  si  0  impotriva,  fata de  12 consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perisoru.


