
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI  29.03.2022 IN SEDINTA EXTRAORDINARA  A
CONSILIULUI

LOCAL PERISORU, JUDETUL CALARASI

In conformitate cu prevederile  art. 133, alin. 2, art.  134, alin. 1, lit.  a, alin 2,
alin.  4,  alin.  5 din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului 57/2019  privind  Codul
administrativ,  domnii  consilieri  au  fost  convocati  prin  notificare  conform
convocatorului pentru astazi 29.03.2022.

Sedinta  este  convocata  prin  dispozitia  nr.  143/22.03.2022  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  29.03.2022  cu
urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind incheierea Contractului de comodat intre Comuna
Perisoru si Asociatia Fotbal Club Progresul Perisoru;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

2. Proiect de hotarare privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse
de merit si performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
(primar si gimnazial) din comuna Perisoru, judetul Calarasi pentru semestrul II al anu-
lui scolar 2021 - 2022;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

3. Proiect de hotarare privind inchierea unui contract de concesiune;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

4. Proiect de hotarare privind inchierea  unui contract de concesiune;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

5. Proiect de hotarare privind inchierea unui contract de concesiune;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

6. Proiect  de  hotarare  privind  insusirea  documentatiei  cadastrale  si  atestarea
apartenentei la domeniul privat a unor terenuri situate in comuna Perisoru;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

7. Proiect de hotarare privind modificarea contractelor de concesiune incheiate
de Consiliul local al comunei Perisoru;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.



8. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Tudor
Stefan in vederea executarii sedintelor de kinetoterapie pentru fiul sau Tudor Mihai -
Stefan;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2022;

Iniţiator: - domnul Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru.

Domnul presedinte deschide sedinta, dand citire ordinii de zi.

Supusa la vot ordinea de zi, este aprobata in unanimitate.

Invitat la sedinta este domnul Razvan Ungureanu, Specialist optimizare UAT -
Finacon România.

Domnul  primar  ii  da  cuvantul   domnului  Ungureanu  Razvan   in  vederea
prezentarii informatiilor cu privire la infiintarea unui  parc fotovoltaic.

Subiectele abordate:

1. Atragerea  de  fonduri  europene  (norvegiene  și  elvețiene)  pentru  construirea
unui parc fotovoltaic, documentație necesară:

 Programul de îmbunătățire a eficienței energetice (P.I.E.E.)

 Studiul de fezabilitate pentru construirea parcului fotovoltaic

 Cererea de finanțare

1. P.I.E.E.:

-      Programul de îmbunătățire a eficienței energetice (P.I.E.E.); obligatoriu conform
legii 121/2014 pentru localitățile cu peste 5 000 de locuitori

1. Beneficiile construirii parcului fotovoltaic

-     Reducerea semnificativă a cheltuielilor cu plata facturii la energia electrică

-     Reducerea emisiilor de carbon

-     Independență energetică

-     Crearea de locuri de muncă

1. Informații utile despre atragerea de fonduri norvegiene

 Proiectul nu poate fi mai mare de 2 milioane euro

 Terenul trebuie să se afle în proprietatea primăriei  și să nu se afle în zonă
inundabilă, și să nu fie pășune.

 Puterea  instalată  nu  poate  depăși  1MW,  adică  maximum  1,5  h  suprafață
deșfășurată.



 Terenul trebuie să se afle cât mai aproape de o rețea electrică și să aibă access
la drum.

Domnul Craciun: ce programe am putea accesa?

Domnul Diaconeasa: cat ne-ar costa?

Domnul Ungureanu: Proiectul nu poate fi mai mare de 2 milioane euro
Domnul Ungureanu: terenul sa fie cat mai aproape de o retea electrica, ne 

trebuie un document, avem nenoie de un proiect.

Doamna contabil: sunt cheltuieli eligibile?

Domnul  Ungureanu:  parte  din  cheltuieli  sunt  eligibile  iar  o  parte  nu  sunt
eligibile. Contributia primariei este de 15 % la care se adauga si SF ul.

Domnul Primar: sa ne spuneti daca avem si reusita, sa avem o garantie.

Domnul Ungureanu: finantarea nu este garantata.

Domnul Craciun: care este suma totala pe programul national?

Domnul  Ungureanu:  fondul  se  deschide  in  luna  aprilie.  Trebuie  sa  facem
programul pe ambele linii.

Domnul Bocioaga: ati calculat si pe luna? Reducerea este de 70%.

Domnul primar: indirect ar ramane bani. Diferenta ce ramane sa fie investita
in proiecte pentru populatie.

Domnul  Ungureanu:  ce  se  intampla  daca  avem planul  B?  Sa  nu  obtinem
finantarea in acelasi an, acela ar constitui un risc.

Domnul primar: eligibil este si ATR-ul ?

Domnul Ungureanu: exact.

In continuare domnul presedinte da citire ordinii de zi.

Se  trece  la  pct.1 al  ordinii  de  zi  :”Proiect  de  hotarare  privind  incheierea
Contractului de comodat intre Comuna Perisoru si Asociatia Fotbal Club Progresul
Perisoru”.

Domnul Stroe este invitat sa spuna ceva in legatura cu acest proiect.

Asociatia Judeteana de Fotbal Calarasi ne-a comunicat o notificare cu privire
la depunerea documentelor privind situatia juridica a asociatiei sportive, facad dovada
folosirii terenului de fotbal.



Domnul Craciun propune sa se intocmeasca orice fel de contract dar numai pe
o perioada de 2 ani, atatcat mai dureaza mandatul actualului primar. Sa fie prelungit la
urmatorul mandat.

Domnul Diaconeasa propune intocmirea contractului tot pe 2 ani dupa care sa
fie prelungit printr-un act aditional.

Supus la vot proiectul 1 al ordinii de zi este aprobat cu 14 voturi pentru si 1
impotriva.  Domnul  consilier  Luca  este  impotriva,  intrucat  nu  este  de  acord  cu
micsorarea termenului de la 5 la 2 ani.

Se trece la pct.2 al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind acordarea burselor
sociale, burse de studiu, burse de merit si performanta pentru elevii din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Perisoru, judetul
Calarasi pentru semestrul II al anului scolar 2021 - 2022”.

Domnisoara  secretar  general  prezinta  proiectul  privind  acordarea  burselor
scolare pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022.

Mentioneaza numarul de elevi 117 si cuantumurile aferente pentru fiecare tip
de bursa .

Supus la vot proiectul 2 al ordinii de zi se aproba cu 15 voturi pentru.

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind inchierea unui
contract de concesiune”.

Domnisoara secretar general  prezinta  cererea  domnului Loghinescu Nicu cu
privire la incheierea unui contract de concesiune .

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se trece la pct.4 al odinii de zi “Proiect de hotarare privind incheierea unui
contract de concesiune”.

Domnisoara secretar general prezinta cererea domnului Nutu Sorin cu privire
la incheierea  unui contract de concesiune .

Supus la vot se aproba in unanimitate.

Se trece la pct. 5 al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind inchierea unui
contract de concesiune”.

Domnisoara  secretar  general  prezinta  cererea  domnului  Nae Constantin cu
privire la incheierea unui contract de concesiune .

Supus la vot se aproba in unanimitate.



Se  trece  la  pct. 6  al  ordinii  de  zi “Proiect  de  hotarare  privind  insusirea
documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat a unor terenuri
situate in comuna Perisoru”.

Domnul primar prezinta acest proiect cu explicatiile necesare.

Supus la vot se aproba in unanimitate.

Se trece la  pct. 7 al  ordinii  de zi “Proiect  de hotarare  privind modificarea
contractelor de concesiune incheiate de Consiliul local al comunei Perisoru”.

Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare privind modificarea contractelor
de concesiune incheiate de Consiliul local al comunei Perisoru.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se trece la pct. 8 al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind acordarea unui
ajutor  de  urgenta  domnului  Tudor  Stefan  in  vederea  executarii  sedintelor  de
kinetoterapie pentru fiul sau Tudor Mihai - Stefan”.

Domnul primar le prezinta acest proiect. Este vorba de acordarea unui ajutor
financiar  de  urgenta  familiei  Tudor  Stefan  in  vederea  executarii  sedintelor  de
kinetoterapie  pentru fiul: Tudor Mihai – Stefan.

Domnul Craciun propune ca suma acordata sa fie de 25oo lei avand in vedere
ca acesta se acorda o singura data pe an.

Doamna contabil: o sa prevad in buget suma respectiva .

Domnul Craciun: daca tot faceti o rectificare sa fie pentru suma de 2500 lei.

Se supune la vot cu modificarea sumei din 1500 in 2500 lei.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se trece  la  pct. 9  al  ordinii  de  zi “Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022”.

Doamna contabil prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Se trece la diverse.

Domnul Luca: am o propunere, sa intrerupem pentru cateva ore iluminatul pe
timp de noapte.

Domnul Craciun: eu nu sunt de acord cu asa ceva.

Domnul Dulgheru: nici eu nu sunt de acord.



Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei extraordinare din data
de 29.03.2022, drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA,

       George - Florentin BOCIOAGA                       Iulia ANDREI


