
PROCES VERBAL 

INCHEIAT ASTAZI  10.02.2022  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, domnii consilieri au fost convocati prin notificare 

conform convocatorului pentru astazi 10.02.2022. 

Sedinta este convocata prin dispozitia nr. 88/04.02.2022 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 10.02.2022 cu 

urmatoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 27.01.2022; 

 

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului 

Local Perisoru pentru o perioada de trei luni - februarie - aprilie 2022 

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes 

local desfasurate de beneficiarii de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 

416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Perisorupentru anul 

2022 

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local 

Perisoru nr. 52 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 

general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei a proiectului privind obiectivul “ Extindere retea de canalizare in 

comuna Perisoru, judetul Calarasi ” 
Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru 

6. Diverse. 

 

     Domnisoara secretar general deschide sedinta prin supunerea la vot a 

proiectului de la punctul 1 al ordinii de zi si anume aprobarea procesului verbal de la 

sedinta ordinara din data de 27.01.2022. 

Se aproba in unanimitate de voturi. 

Domnisoara secretar general da citire punctului 2 al ordinii de zi si anume 

“Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 

Perisoru pentru o perioada de trei luni( februarie - aprilie 2022)”. 

Se fac propuneri. 

Domnul Diaconeasa il propune pe domnul consilier Bocioaga George 

Florentin.  

Supusa la vot propunerea se aproba in unanimitate. 



I se da cuvantul domnului presedinte. 

Se da citire punctului 3 al ordinii de zi si anume “Proiect de hotarare privind 

aprobarea Planului de actiuni si interes local desfasurate de beneficiarii de ajutor 

social conform prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru anul 2022”. 

Acest proiect este sustinut de doamna Tudose Camelia - referent cu atributii de 

asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Perisoru. 

Supus la vot se aproba in unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume “Proiect de hotarare privind 

aprobarea bugetului local al comunei Perisoru, pentru anul 2022”. 

Doamna contabil da citire bugetului pe sectiunii (sectiunea de dezvoltare  si 

sectiunea de functionare). 

Sunt prezentate sume pe capitole, detaliat. 

Domnul Craciun intreaba daca taxa REBU este din taxa speciala. 

Doamna contabil ii raspunde ca da. 

Domnul Craciun intreaba despre suma de 440 de mii, ce reprezinta. 

Doamna contabil ii raspunde ca este vorba de pietruire strazi sat Vladimirescu 

si pietruire cateva strazi in sat Perisoru . 

Domnul Craciun intreaba de lista de investitii, ce reprezinta suma de 550 de 

mii. 

Domnul primar ii raspunde ca este vorba de construirea unei capele din 

containere amenajate special si  prezinta celor prezenti planul acesteia. Containarele 

respective  vor fi asezate in curtea bisericii si se vor folosi pavele pentru caile de 

acces, existente in stocul primariei. 

Domnul Craciun propune sa prinda bani si din excedent si daca mai este 

nevoie este de acord sa se acopere cat se poate din alta parte. 

Domnul primar le aduce la cunostinta ca s-a prins banii care au fost alocati 

fara excedentul de anul trecut. 

Domnul Craciun propune sa se analizeze prioritatile. 

Doamna contabil prezinta suma care merge pe executie si lucrari, este vorba 

de reamenajarea salonului de festivitati. 

Domnul Luca propune ca la fondul de rezerva sa se mai adauge ceva. 



Doamna contabil spune ca acesti bani nu pot fi folositi decat in scop umanitar. 

Domnul Luca intreaba daca prestatiile pentru drepturi de asistenta sociala sunt 

suportati din bugetul local. 

Doamna contabil raspunde ca sunt bani alocati si din transferuri de la bugetul 

de stat. 

Supus la vot acest proiect este votat in unanimitate. 

Se da citire, in continuare, proiectului de la punctului 5 al ordinii de zi si 

anume “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Local Perisoru nr. 52 din 28.10.2021 privind aprobarea cerereii de finantare si a 

devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei a proiectului privind  obiectivul “Extindere retea de 

canalizare in comuna Perisoru, judetul Calarasi”. 

Domnul primar prezinta proiectul cu privire la modificarea hotararii initiale . 

Supus la vot acest proiect este aprobat in unanimitate. 

Domnul primar vorbeste despre proiectele depuse pe Programul Național de 

Investiții “Anghel Saligny” - prioritare sunt proiectele cu privire la infiintare si 

extindere canalizare, urmand ca apoi sa fie aprobate spre finatare proiecte de asfaltare 

a strazilor.  

Satul Tudor Vladimirescu neavand mai mult de 800 de locuitori nu pot fi 

accesate proiecte de infiintare canalizare intrucat nu intruneste cerintele impuse de 

catre programele nationale de investitii, lucru ce ne impiedica sa obtinem finantarea 

unor proiecte de asfaltare a strazilor. 

Se trece la "Diverse" . 

Doamna Craciun doreste sa prezinte o cerere din partea doamnei Spinu Ancuta 

despre sponsorizarea  campania de sterilizare a cainilor din comuna Perisoru. 

Domnul primar spune ca primaria dispune de  suma de 10.000 bani din 

sponsorizari de anul trecut si pot fi folositi.  

Domnisoara secretar: la sedinta viitoare o sa vin cu o hotarare privind  

propune sa fie luata o hotarare si sa ne asociem cu o firma din Calarasi. 

Domnul Diaconeasa spune ca ar fi o solutie daca ne-am asocial cu doua, trei 

comune dar si asa poate fi scump. 

Domnul Craciun propune sa se depuna proiecte pentru gaze. 

Domnul primar le spune ca o sa vorbeasca cu Borcea si Jegalia si o sa le aduca 

la cunostinta. 



Domnul Craciun zice ca o sa vina si dansul cu o propunere. 

Domnul Bocioaga le aduce la cunostinta ca a depus un proiect de hotarare si 

ca o sa-l prezinte la sedinta urmatoare. 

Domnul primar este de acord sa se prezinte acest proiect la sedinta urmatoare. 

Doamna contabil spune ca se va face o rectificare la momentul potrivit daca va 

fi aprobat proiectul domnului Bocioaga. 

Se declara sedinta inchisa. 

Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de 

10.02.2022, drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA, 

         George Florentin BOCIOAGA                         Iulia ANDREI 

 

 

 


