
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI  28.04.2022 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 28.04.2022.

Sedinta  este  convocata  prin  dispozitia  nr.  202/19.04.2022  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  28.04.2022  cu
urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara
din data de 03.03.2022.
2. Aprobarea  procesului  verbal  de  la  sedinta
extraordinara din data de 29.03.2022.

3. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea
dezmembrarii  unui teren proprietate  privata a Comunei  Perisoru, satul Tudor
Vladimirescu,  judetul Calarasi,  precum si aprobarea documentatiei  tehnice de
dezmembrare a acestui teren.

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

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

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
6. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea
documentatiei  de  alipire  a  imobilului  cu  numar  cadastral  25133,  inscris  in
Cartea  Funciara  numarul  25133,  cu  imobilul  avand  numar  cadastral  23490,
inscris in Cartea Funciara nr. 23490 a localitatii Perisoru.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
7. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  si
completarea anexei la HCL nr. 64 din 16.12.2021 privind aprobarea si indexarea
impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
8. Raportul primarului cu privire la starea economica
si  sociala  la  finele  anului  2021  intocmit  conform art.  155,  alin.3,  lit.  a  din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.           
9. Diverse.

Domnul Președinte Bocoiagă începe ședința cu supunerea la vot a ordinii de zi
. 

Se propune de către domnișoara Andrei să se adauge pe ordinea de zi și plata
cadrelor didactice. 



Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate.

Se dă citire pct. 1 al ordinii de zi și anume “Aprobarea procesului verbal de la
sedinta ordinara din data de 03.03.2022”.

Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Se dă citire pct. 2 al ordinii de zi si anume “Aprobarea procesului verbal de la

sedinta extraordinara din data de 29.03.2022”. 
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Se  dă  citire  pct.   3  al  ordinii  de  zi  și  anume  “Proiect  de  hotarîre  privind

aprobarea  dezmembrării  unui  teren  proprietate  privată  a  comunei  Perișoru,  satul
Tudor Vladimirescu, Judetul Călărași, precum si aprobarea documentatiei tehnice de
dezmembrare a acestui teren “. 

Este sustinut de domnișoara Andrei . 
Este  vorba  de  dezmembrarea  unui  teren  proprietate  privată  și  aprobarea

documentatiei tehnice de dezmembrare a acestui teren . 
Domnul  primar  îi  înmânează  domnului  Crăciun  actele  solicitate  la  ședinta

anterioara.
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Se  trece  la  pct. 4  al  ordinii  de  zi  și  anume  “Proiect  de  hotarîre  privind

încheierea unui contract de concesiune” . 
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Se  trece  la  pct.  5  al  ordinii  de  zi  și  anume  “Proiect  de  hotărîre  privind

încheierea unui contract de concesiune” . 
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Se  trece  la  pct.  6  al  ordinii  de  zi  și  anume  “Proiect  de  hotarare  privind

aprobarea documentatiei de alipire a imobilului cu numar cadastral 25133, inscris in
Cartea Funciara numarul 25133, cu imobilul avand numar cadastral 23490, inscris in
Cartea Funciara nr. 23490 a localitatii Perisoru”. 

Proiectul  este  sustinut  de  domnișoara  Andrei,  este  vorba  de  terenul  de  la
gradinita.

Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Se  trece  la  pct.  7  al  ordinii  de  zi  și  anume  “Proiect  de  hotărîre  privind

modificarea  și  completarea  anexei  la  HCL  numarul  64  din  16.12.2021  privind
aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe
anul 2022”. 

Este  prezent  domnul  Fulga -  Presedintele  ADI,  care  o  sa  prezinte  cateva
aspecte .

Este vorba de un proiect  finantat  de fonduri europene conditia  a fost sa se
inchida gropile de deșeuri și să se construiască  platforme. S-au făcut diverse statistici.
Au intervenit modificări de tarife. Nu s-au aplicat ajustări pe operare. Avem obligatia
de a aproba tariful, dar nu am acceptat, am negociat pana la 7.12 lei la populatie. În
acest moment cuprinde strict  bazele legale (tariful)  vom elabora un alt  contract pe
viitor . 

Domnul Crăciun: dacă la nivel de judet s-a aprobat, noi de ce suntem obligati
sa stabilim ca taxe speciale ? 

Domnul Fulga: Fiecare UAT a putut opta pentru tarif sau taxă. Tariful este pe
persoana si  se  incheie  direct  cu  operatorul,   taxa  se  percepe  si  se  incaseaza  de
primarie.

Cine nu incheie contract vine si plateste taxa la Primarie . 
O sa fie o problemă si cu Curtea de Conturi. 



Serviciul de colectare trebuie sa ridice gunoiul.

Domnul Bocioagă: VIVANI SALUBRITATE SA colecteaza pe oras?

Domnul Fulga: VIVANI SALUBRITATE SA nu este colector.
Domnul Crăciun: În ce an se finalizeaza proiectul?
Domnul Fulga: Pe 26 iunie anul viitor se va termina . 
Domnul Crăciun : La nivel judetean s-a votat. Noi de ce suntem obligati sa

aprobam în taxe și impozite. Nivelul de trai nu s-a modificat, din contră, a scăzut.
Domnul  primar:  A fost  proiect  unde am fost  și  noi  prinși,  nu  ca  am  avut

optiunea de a alege.
Domnul Craciun: Cine e responsabil sa selecteze gunoiul. Sa fie un tomberon

la fiecare poartă. 
Domnul Fulga: Să facem o analiză a compozitiei deseurilor .
Domnul Crăciun: Ce ati facut ca sa nu mai avem aceste rezultate?
Domnul Diaconeasa: Sa le dam tomberoane la fiecare gospodarie. 
Domnul Bocioagă: Trimiteti de la asociatie control, de ce trebuie sa controlam

noi ?
Domnul Fulga: Putem sa angajam o persoana si atunci crestem cotizatia  insa

nu este cea mai buna solutie. Sa dam o pubela la fiecare gorpodarie si sa fie ridicata o
data pe saptamana . 

Domnul Craciun: Faceti pilot?
Domnul Fulga: Nu .
Domnul Chivăsitu: De cand avem contractul?
Domnul  Fulga:  Din 2017.  O sa facem o campanie din poarta in poarta  pe

viitor. 
Se supune la vot acest proiect de la pct. 7 si se aproba cu 14 voturi pentru și un

vot impotriva din partea domnului consilier Bocioagă.
Domnul Craciun vine cu mentiunea ca pe viitor sa se imbunatateasca serviciile

acordate de catre Rebu.
 Se da citire pct.  8 al ordinii de zi si anume Raportul  primarului cu privire la
starea economica si sociala la finele anului 2021 întocmit conform art.155 , alin. 3 ,
lit.a  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  numarul  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 În continuare se prezinta proiectul  privind decontarea transportului cadrelor
didactice .

Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.

Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de
28.04.2022, drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA,

        George - Florentin BOCIOAGA                          Iulia ANDREI
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