
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI  03.03.2022 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,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, domnii consilieri au fost convocati prin notificare conform convocatorului pentru astazi 03.03.2022.

Sedinta este convocata prin dispozitia nr. 100/25.02.2022 a primarului comunei Perisoru si este legal constituita, fiind prezenti
15 consilieri locali validati in functie. 

Domnul primar arata ca a convocat sedinta din data de 03.03.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 10.02.2022;

2. Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de concesiune;
Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice;
Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Perișoru în Comisia de evaluare a
probei  de  interviu  din  cadrul  concursului  pentru  ocuparea  funcţiei  de  director/director  adjunct  din  unităţile  de  învăţământ
preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie - aprilie 2022;

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
5. Proiect de hotarare privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol,
dotarea cu autoturisme, alte mijloace de transport ,utilaje, motounelte si pentru consumul lunar de carburanti al acestora la nivelul
comunei Perisoru;

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
6. Proiect  de hotarare privind initierea procedurii  de inchiriere prin atribuire directa a pasunii
aflata in proprietatea privata a comunei Perisoru, judetul Calarasi;

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
7. Proiect  de hotarare  privind aprobarea  utilizarii  excedentului  realizat  la  31.12.02021, pentru
anul 2022.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru

Domnul presedinte de sedinta deschide sedinta cu prezentarea ordinii de zi. 
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate.
Domnul presedinte propune adaugarea pe ordinea de zi a doua proiecte.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aproba in unanimitate.

Se da citire pct.1 al ordinii de zi si anume “Aprobarea procesului - verbal de la sedinta ordinara din data de 10.02.2022”.

Domnul consilier Craciun are o obiectiune:  in procesul verbal de la sedinta anterioara nu a fost scrisa discutia purtata cu domnul
primar cu privire la proiectul cu scoala.

Se trece la pct. 2 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotararea privind incheierea unui contract de concesiune.

Se da citire acestui proiect, supus la vot se aproba in unanimitate.

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice.

Se da citire acestui proiect, supus la vot se aproba in unanimitate.

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Perisoru in
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Sunt invitati la propuneri pentru desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local.

Domnul Diaconeasa propune pe doamna Mares.

Domnul Stroe o propune pe doamna Barbieru.

Se supune la vot, se aproba in unanimitate.



Se trece la pct. 5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol,
dotarea  cu autoturisme,  alte mijloace  de transport,  utilaje,  motounelte  si  pentru consumul lunar de carburanti  al  acestora  la  nivelul
comunei Perisoru.

Domnul consilier Craciun intreaba: cati km lunar face masina primariei, trebuie sa avem un desfasurator sa stim si noi.

Domnul primar: 4000 km pe luna. Am facut o medie dupa bonurile de consum si o medie dupa cat se alimenteaza lunar raportat
la anul anterior.

Domnul Craciun: o data pe an macar sa ni se prezinte foile de parcurs.

Domnul Luca: numai daca te duci de trei ori pana la Calarasi si sunt 300 de km.

Domnul  Craciun  intreaba cum s-a facut la buldoexcavator? Nu are foi de parcurs?

Doamna contabil spune ca oricum verifica Curtea de Conturi si daca ar fi  o neregula ar sesiza.

Domnul Craciun intreaba daca este vreo pompa in fantana.

Domnul Primar ii raspunde ca: da

Supus la  vot  se  aproba in  unanimitate cu  mentiunea  domnului  Craciun care  este  de  acord  cu conditia  sa  fie  prezentat  un
desfasurator si foile de parcurs.

Se trece in continuare la pct. 6 al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa
a pasunii aflata in proprietatea privata a comunei Perisoru, judetul Calarasi”.

Este invitat domnul viceprimar sa prezinte proiectul.

Domnul primar:  nivelul minim de inchiriere a suprafetelor de pasune apartinand domeniului privat al comunei Perisoru rezultat
in urma  studiului de oportunitate este  de 300 lei/ha/an.  Daca sunteti de acord? Se ia si subventie de la APIA.

Domnul Craciun: cadastrul pe localitate cand se finalizeaza?

Domnul primar: s-a inceput lucrarea pentru terenurile din intravilan urmand a se continua cu cele din extravilan.

Supus la vot se aproba in unanimitate.

Domnisoara secretar general Iulia Andrei: va rog sa numiti un membru pentru comisia de evaluare a solicitarilor de inchiriere si
un membru pentru comisia de contestatii.

Domnul Craciun propune pentru comisia de evaluare a solicitarilor, pe dl. Budileanu Iulian si rezerva pe dl. Vintila, iar la comisa
de contestatii il propune pe dl. Stroe si rezerva dna. Barbieru.

Se trece la pct. 7 al ordinii de zi si anume  “Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului  realizat la data de
31.12.2021, pentru anul 2022”.

Doamna contabil da citire acestui proiect pe capitole si sume defalcate.

Domnul Diaconeasa: propune sa schimbe pompele de la fantanile de apa  pentru ca sunt  vechi si ineficiente.

Domnul Craciun propune identificarea zonelor unde este necesara investitia.

Domnul primar: Propun eleborarea unui proiect privind contorizarea apei pentru toata comuna, iar contractul sa fie multianual
intrucat finantarea este mult prea mare pentru a fi suportata din bugetul local intr-un singur an. 

Domnul Diaconeasa: urgenta este canalizarea.

Domnul primar: pentru proiectul cu gazele asteptam definitifarea  devizului general si apoi o sa facem o sedinta extraordinara.

Domnul Craciun: as dori sa- mi spuneti ceva despre scoala.

Domnul primar: daca sunteti de acord aduc o simulare de la banca si vedem cu cat ne indatoram. 

Domnul Luca: scoala este o investitie prea mare pentru a se putea realiza cu banii din bugetul local.

Domnul Bocioaga: pe cat timp?

Domnul primar: cam pe 25 de ani.



Domnul Craciun: supunem la vot sumele asa cum sunt.

Supus la vot proiectul de la numarul 7 se aproba in unanimitate.

Dl presedinte: mai avem proiectul nr. 8 “Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru
anul 2022”. 

Dna contabil: rectificarea se refera la ajutorul pentru incalzirea  populatiei.

Supus la vot, acest proiect se aproba in unanimitate.

Dl presedinte: prezinta proiectul de la nr. 9, “Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulant financiar pentru nou nascuti”.

Il prezinta dl Bocioaga.

Dl Luca: propune sa se tina seama si de venitul familiei.

Dl Craciun: eu nu sunt de acord sa se tina seama si de venit.

Dna Mares: sa nu se mai puna conditii, sa se dea la toata lumea.

Dl Bociaga: aduceti amendamente.

Se supune la vot si se voteaza astfel: 14 voturi pentru si 1 abtinere.

Domnul Butnaru : cel putin unul din partinti sa aiba domiciliul stabil sau viza de resedinta in comuna Perisoru si sa locuiasca
efectiv in comuna Perisoru.

Se trece la Diverse.

Dna Preda: copiii de la Tudor Vladimirescu au nevoie de un teren de fotbal.

Dl Craciun: a zis ca se ocupa personal dl. administrator Raduta.

Dna Preda: copiii joaca fotbal in cadrul orei de sport prin ciulini, nu au un teren de sport. Spatiul este in curtea scolii,  trebuie
doar amenajat.

Dl Craciun: cum rezolv problema cu gunoiul? Se va face platforma?

Dl Diaconeasa: nu avem teren pe care sa facem platforma, sa vina de la cadastru.

Dl Bocioaga: trebuie adunat la 2 – 3 saptamani gunoiul.

Dl Dulgheru: vidanja?

Dl Diaconeasa: asteptam aprobarile.

Se declara sedinta inchisa.

Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 03.03.2022, drept pentru care am incheiat prezentul
proces - verbal.

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA,

         George Florentin BOCIOAGA                        Iulia ANDREI


