
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI  26.05.2022 IN SEDINTA ORDINARA  A CONSILIULUI

LOCAL PERISORU, JUDETUL CALARASI

In conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, domnii consilieri au fost convocati prin notificare conform convocatorului
pentru astazi 26.05.2022.

Sedinta  este  convocata  prin  dispozitia  nr.  218/19.05.2022  a  primarului
comunei Perisoru si este legal constituita, fiind prezenti 13 consilieri locali validati in
functie, lipseste Preda Gabriela - Costinela si Bocioaga George - Florentin.

Domnul  primar  arata  ca  a  convocat  sedinta  din  data  de  26.05.2022  cu
urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea  procesului  verbal  de  la  sedinta
extraordinara din data de 19.04.2022.
2. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara
din data de 28.04.2022.
3. Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui
de sedinta  al Consiliului local Perisoru pentru o perioada de trei luni (mai - iulie
2022).

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 rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2022.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
6. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  si
completarea HCL nr. 46 din 26.11.2018 privind aprobarea scoaterii  la licitatie
publica  in  vederea  inchirierii  a  imobilului  situat  in  comuna  Perisoru,  judetul
Calarasi, str. Preot Dojan, nr. 1 apartinand domeniul public al Comunei Perisoru.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
7. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor
tehnico - economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru obiectivul
de investitii “Montare camine cu apometru pe reteaua de apa potabila a localitatii,
com. Perisoru, judetul Calarasi.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
8. Proiect  de  hotarare  cu  privire  la  modificarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Perisoru.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
9. Proiect  de  hotarare  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.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru



10. Proiect  de  hotarare  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.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
11.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancara
de  la  Fondul  de  Garantare  a  Creditului  Rural  IFN  S.A.  pentru  finantarea
obiectivului de investitii: Infiintare si dotare gradinita in comuna Perisoru, judetul
Calarasi aprobata prin HCL nr. 48/28.09.2017.

Iniţiator: - Ionel Catalin BUCUR, primarul comunei Perişoru
12.Diverse.

Domnișoara Secretar General supune la vot primul punct al ordinii de zi si
anume  “Aprobarea  procesului  verbal  de  la  sedinta  extraordinara  din  data  de
19.04.2022”.

Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Domnișoara Secretar General supune la vot al doi lea punct al ordinii

de zi si anume “Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de
28.04.2022.
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Domnișoara Secretar General supune la vot al trei lea punct al ordinii de zi si

anume “Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta  al Consiliului
local Perisoru pentru o perioada de trei luni (mai - iulie 2022)”.

Consilierii  sunt  invitati  sa  faca  propuneri  pentru  numirea  de  presedinte  de
sedinta pe o perioada de 3 luni.

Doamna consilier Barbieru Ancuta propune presedinte de sedinta pe doamna
consilier Mares Erica.

Se  supune  la  vot,  se  aprobă  11  voturi  pentru. Se  abtine  domnul  consilier
Craciun Gheorghe.

Doamna presedinte da citire ordinii de zi.
Se propune de către domnișoara Secretar General să se adauge pe ordinea de

zi  și  proiectul  de  hotarare  privind  aprobarea  Caietului  de  sarcini  al  serviciului
“Consiliul  local  Perisoru  -  Serviciul  apa  canal”,  serviciul  public  de  interes  local,
specializat cu personalitate juridica, initiat de catre primarul localitatii.

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate.

Se trece la punctul patru al ordinii de zi ”Proiect de hotarare privind incheierea
unui contract de concesiune”.

Domnisoara Secretar General prezinta proiectul sus mentionat.
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.
Se  trece  la  punctul  cinci  al  ordinii  de  zi  “Proiect  de  hotarare  privind

rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
Proiectul este sustinut de catre doamna contabil care da explicatiile necesare.

Se va rectifica bugetul prin echilibrarea capitolelor de venituri si cheltuieli.
Domnul consilier Craciun: care este suma prevazuta pentru demolarea scolii?

Si daca va fi contactata o firma in acest sens?



Domnul primar ii raspunde ca a fost intocmit un deviz.
Domnul consilier Craciun: sa renovam scoala.
Domnul consilier Luca: nu se mai poate repara, cheltuim banii fara rost. Sa

mergem pe obtinerea de finantare. Proiectul a fost depus, de aproximativ doi ani nu a
primit nimeni finantare.

Doamna consilier Craciun: trebuie demolata cladirea afectata caci prezinta un
pericol pentru copii.

Se  supune la  vot,  se  aprobă  în  unanimitate cu  mentiunea  amendamentului
domnului consilier Craciun si anume cladirea sa fie demolata in mometul aprobarii
noului proiect.

Se trece la punctul sase al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind
modificarea  si  completarea  HCL  nr.  46  din  26.11.2018  privind  aprobarea
scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii a imobilului situat in comuna
Perisoru, judetul Calarasi, str. Preot Dojan, nr. 1 apartinand domeniul public al
Comunei Perisoru”.
Proiectul  sus  mentionat  este  sustinut  de  domnișoara  Andrei si  anume

„Desemnarea  un numar  de  doi  consilieri  locali  care  sa  faca  parte  din  comisia  de
licitatie ce va fi contituita prin dispozitia primarului”.

Se fac propuneri pentru inlocuirea domnului fost consilier Dita Mugurel.

Este ales in unanimitate domnul consilier Budileanu Iulian.

Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul sapte al ordinii de zi “Proiect de hotarare pentru
aprobarea  indicatorilor  tehnico  -  economici  si  asigurarea  finantarii  de  la
bugetul local pentru obiectivul de investitii “Montare camine cu aometru pe
reteaua de apa potabila a localitatii, com. Perisoru, judeul Calarasi”. 

Domnul primar sustine proiectul.
Supus  la  vot  acest  proiect  se  aproba  cu  11  voturi  pentru,  1  vot

impotriva si o abtinere.
Domnul Craciun: a se mentiona ca pana nu demolam scoala nu sunt de

acord cu montare de apometre.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi “Proiect de hotarare cu privire la

modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei
Perisoru”.

Domnisoara Secretar Gnereal al comunei Perisoru prezinta proiectul.
Toate  terenurile  din  anexa au  fost  evaluate  pentru  a  fi  adaugate  in

domeniul privat al comunei in vederea concesionarii, inchirierii, etc.
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul noua al ordinii de zi “Proiect de hotarare 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”.

Acest proiect este prezentat de catre domnul primar.
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.



Se trece la punctul zece al ordinii de zi “Proiect de hotarare 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”.

Domnul  consiler  Craciun:  la  30.08.  va fi  functionabila,  daca  votam
prelungirea pe 6 luni?

Domnul primar: ar trebui sa fie. Nu i-am mai platit ultimele facturi din
cauza documentelor gresit intocmite.

Domnul consilier Stroe: de ce nu vin sa lucreze?
Domnul primar: nu au bani.
Domnul consilier Craciun: prelungim tot timpul scrisoarea de garantie

si degeaba.
Domnul primar: la gradinita si la camin s-a trecut la dotari.
Domnul consilier Craciun: s-a incheiat lucrarea la camin?
Domnul primar: da.
Domnul consilier Craciun propune vis a vis de demolarea scolii sa se

mai astepte pana la obtinerea finantarii.
Domnul  consilier  Craciun:  sa  se  faca  scoala  si  nu  montarea  de

apometre.
Domnul  primar:  anterior  am venit  cu  propunerea  demararii  acestui

proiect si ati fost de acord.
Domnisoara  secretar:  este  necesara  montarea  apometrelor  pentru

reducerea consumului excesiv de apa precum si plata reala a acestui consum
de apa intrucat tarifele percepute in momentul de fata sunt la nivelul anului
2011. Daca apa ar fi contorizata nu ar mai fi probleme nici cu infiltratiile din
subsol.

Domnul consilier Stroe: o sa scada si apa din pivnite. 
Domnul primar: au fost depuse patru proiecte. Au fost alocati foarte

putini bani.
Domnul  consilier  Craciun:  mai  bine  facem alei  pietonale.  Se  pune

piatra pe camp, nu e normal. Unde se duce apa din canalizare stie cineva? Se
punea punea mai putin asfalt si se facea alei pietonale.

Domnul  primar:  initial  a  fost  intocmit  pentru  a  fi  depus  la  AFIR,
neindeplinind  criteriile  de calificare,  proiectul  a fost  depus la  PNDL, unde
pentru a nu depasi limita de 1,5 mil am fost nevoiti sa renuntam la santurile
betonate. 

Domnul viceprimar propune demolarea pe timpul verii cand copiii sunt
in vacanta. Iar la scoala de la Tudor Vladimirescu sa va face gard, locuri de
joaca si toalete ecologice pentru copiii prescolari.

Domnul consilier Craciun: au mai fost bani prevazuti in buget pentru
pompe de apa.

Domnul viceprimar: au fost cumparate 6 pompe, un contorizor, a fost
schimbat un ax si au fost reparate pompele defecte.

Domnul consilier Craciun: cum se numeste firma de deratizare.
Doamna contabil ii raspunde.
Domnul primar: nu au fost platiti chiar daca am beneficiat de serviciile

lor intrucat nu au fost prinsi bani in buget.
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.



Se trece la punctul unsprezece  al ordinii de zi “Proiect de hotarare  privind
aprobarea Caietului  de sarcinii  al  serviciului “CONSILIUL LOCAL PERISORU -
SERVICIUL  APĂ  CANAL”, serviciu  public  de  interes  local,  specializat,  cu
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Perişoru,
judeţul Călăraşi. 

Domnisoara Secretar General  sustine proiectul mentionat mai sus.
Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.

Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei ordinare din data de
26.05.2022, drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA,

                        Erica MARES                                     Iulia ANDREI


