
PROCES VERBAL
INCHEIAT ASTAZI  19.04.2022 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 19.04.2022.

Sedinta este convocata prin dispozitia nr.  198/15.04.2022 a primarului comunei Perisoru si
este legal constituita fiind prezenti 12 consilieri locali validati in functie.

Domnul primar  arata ca a convocat sedinta din data de 19.04.2022 cu urmatoarea ordine de
zi:

1. Proiect  de hotarare privind  aprobarea cererii  de finantare si  a  devizului  general  estimativ
pentru depunerea  la  Ministerul  Dezvoltarii.  Lucrarilor  Publice  si  Admnistratiei  a  proiectului
privind obiectivul “Infiintare retea de distributie inteligenta gaze naturale in comuna Perisoru,
judetul Calarasi”;

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

Lipsesc  urmatorii  consilieri:  Diaconeasa  Mihaita,  Barbieru  Ancuta  si  Bocioaga  George
Florentin.

Domnisoara secretar general deschide sedinta extraordinara si propune alegerea unui nou 
presedinte de sedinta intrucat domnul consilier Bocioaga George Florentin lipseste.

Este propusa doamna consilier Broju Aurelia - Alina. 

Supusă la vot se aproba in unanimitate. 

Doamna presedinte supleant da citire ordinii de zi :  Proiect de hotarare privind  aprobarea
cererii  de  finantare  si  a  devizului  general  estimativ  pentru  depunerea  la  Ministerul  Dezvoltarii.
Lucrarilor Publice si Admnistratiei  a proiectului privind obiectivul  “Infiintare retea de distributie
inteligenta gaze naturale in comuna Perisoru, judetul Calarasi”.

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

Domnul Primar: avem termen să-l depunem până pe 26 aprilie. 

Supus la vot acest proiect se aprobă în unanimitate. 

  Domnul Crăciun propune ca la viitoarea ședință să se prezinte raportul Curții  de Conturi,
procesul verbal de recepție la cămin însoțit de concract și cele două prelungiri.

Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei extraordinare din data de 19.04.2022,
drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

          PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR GENERAL COMUNA,

             Aurelia - Alina BROJU                                Iulia ANDREI



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

   



ROMÂNIA
  COMUNA PERIȘORU

917195 – sat. Perișoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perișoru, jud. Călărași
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                      

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perișoru pentru o perioadă de
trei luni  (mai 2022 - iulie 2022 )

nr. 36/ 04.05.2022

Primarul comunei Perișoru, judeţul Călărași,

Având în vedere referatul de aprobare nr.  4881/04.05.2022  întocmită de Primarul comunei
Perișoru,  raportul  de  specialitate  nr.  4882/04.05.2022 întocmit  de  secretarul  general  al  comunei
Perișoru,

În temeiul art.  136, alin. 1 din  Ordonanța de  Urgență a  Guvernului   nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

propun :

Art. 1. Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perișoru pentru o perioadă
de trei luni (mai 2022 – iulie 2022).

Art.2.  Cu ducere la  îndeplinire  a prevederilor prezentei  se  însarcinează Consiliul  local al
comunei Perișoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIȘORU

Cătălin Ionel BUCUR

                                                                                                              Avizat pentru legalitate



                                                                                              Secretarul General al comunei 
Perisoru,
                                                                                                                       Iulia ANDREI

ROMANIA
 COMUNA PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

     e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                     

PROIECT DE HOTARARE
privind inchierea unui contract de concesiune

nr. 35 din 04.05.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :
- Cererea nr. 4752 din 02.05.2022 a domnului Anghel Vasile Cosmin prin care solicita incheierea unui nou 
contract de concesiune;
- Contractul de concesiune nr. 2823 din 20.11.1997;
- Sentinta civila nr. 481 din 10.03.2022;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 4879 din 04.05.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 4880_din 04.05.2022;
- Prevederile art. 858 - 865 si ale art. 871 - 873 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificarile cu completarile 
ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HCL nr. 20 din 25.05.2021;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, si alin.14, art. 139, alin. 1 si alin. 3, lit. g si art. 
196, alin. 1, lit. a, din Codula administrativ aprobat prin Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare     

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1. Aprobarea inchierii contractului de concesiune, incepand cu data de 01.05.2022, intre Comuna
Perisoru, in calitate de concedent si domnul Anghel Cosmin Vasile, domiciliat in comuna Perisoru, str. Morii,
nr. 94 A, judetul Calarasi, CNP 1940101510017, posesor al CI seria KL nr. 575711/2019,  intrucat aceasta a
dobandit in proprietate, prin Sentinta civila nr. 481 din 10.03.2022, imobilul - constructie  edificat pe terenul
proprietatea COMUNEI PERISOU, situat in comuna Perisoru, str. Dumbravei, nr. 20, judetul Calarasi,  teren
care face obiectul contractului de concesiune nr. 2823 din 20.11.1997.

Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al comunei
Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR



                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                                        Secretarul  general al comunei  Perisoru,
                                                                                                                               Iulia ANDREI

ROMANIA
 COMUNA PERISORU

917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010

   e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

PROIECT DE HOTARARE

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

nr. 36/09.05.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 4999 din 09.05.2022;

- Raportul intocmit de compartimentului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 4678
din 28.04.2022;

- Extrasul din data de 04.04.2022  din partea Administratiei pentru Admnistrarea Investitiilor;
- Prevederile art. 19, art. 20, art. 33 si art. 50 din Legea nr. 237/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarcpile si completarile ulterioare;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art 129, alin. 1 coroborate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a, art.
139, alin. 3, lit. a) si art. 196, alin. 1, lit. a  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind  Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .     

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1. Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, astfel:
La partea de VENITURI

- CAP 43.31“Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PNDR 2014 - 2020” se
majoreaza cu suma de 60.000 lei
- CAP 48.04.01“Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent” se majoreaza cu suma de
140.700 lei



La partea de CHELTUIELI
1.CAP 67.03.07 ’’ Camin cultural’’ titlul 58.04 ( program FADR )
 -art 58.04.02 ( finantare nerambursabila) se majoreaza cu suma de 200.700 lei 

La partea de VENITURI

- CAP. 07.02.01.02 (impozit cladiri PJ), se majoreaza cu suma de 146.000 lei

- CAP 07.2.02.0 (impozit teren PF), se majoreaza cu suma de       42.000 lei

- CAP 07.02.02.02 (impozit teren PJ),   se majoreaza cu suma de    54.000lei

- CAP 07.02.03 (Impozit extravilan), se majoreaza cu suma de      13.000 lei

- CAP 16.02.02.02 (TMT PJ), se majoreaza cu suma de                 17.000lei

- CAP 30.02.05 (Concesiuni), se majoreaza cu suma de                  75.000lei 

- CAP 35.02.01 (Venituri din amenzi), se majoreaza cu suma de     9.000 lei

- CAP 36.02.06 (taxe speciale), se majoreaza cu suma de                65.000lei

  La partea de CHELTUIELI

- CAP. 51.01.03 ''Autoritati executive'' titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii),

- art. 20.01.03’’incalzit, iluminat si forta motrica’’se majoreaza cu suma de 6.000  lei

- art. 20.01.05 ’’carburanti, lubrifianti’’ se majoreaza cu suma de 10.000 lei (cresterea pretului la
carburanti)

- art. 20.30.30 ’’alte cheltuieli cu bunuri si servicii’’se majoreaza cu suma de 16.000 lei (servicii
strategie anticoruptie, intocmirea statutului UAT, spectacol ziua copilului, securitate risc antiefractie)

- art. 20.01.09’’materiale si prestari servicii cu caracter functional se majoreaza cu suma de 8.000
lei (ghiseul.ro)

- art. 20.05.30’’obiecte de inventar’’ se majoreaza cu suma de 7.000 lei (materiale  PSI gradinita
si sediu primarie)

- CAP. 51.01.03 ''Autoritati executive'' titul 71 (cheltuieli de investitii)

- art. 71.01.30’’alte  active  fixe’’ se  majoreaza  cu  suma de 142.000 lei (elaborare  strategie  de
dezvoltare  locala (8.000 lei), proiect  demolare/desfiintare  constructie  existenta  C1  (134.000  lei
insuficienti))

Cap 61.02.05’’Protectie impotriva incendiilor’’ titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii),

- art. 20.30.30’’alte cheltuieli  cu bunuri si servicii’’se majoreaza cu suma de 8.000 lei (aviz de
functionare ISU scoala,aviz asistenta autorizare  tehnica gradinita)

- art. 20.06.02’’deplasare in strainatate’’se diminueaza cu 1.000 lei



- art. 20.06.01’’deplasare in tara’’se majoreaza cu suma de 1.000 lei

- art. 20.01.09’’materiale si prestari servicii cu caracter functional se majoreaza cu suma de 2.000
lei (contract lunar PSI)

CAP 65.03.01’’Invatamant prescolar’’ titul 71(cheltuieli de investitii)

- art. 71.01.01’’constructii’’ se  majoreaza  cu  suma  de  50.000  lei (achizitie  grup  sanitar,
imprejmuire gard, construire loc joaca)

CAP 67.02.06 ’’Religie’’ titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii

- art. 20.05.30’’obiecte de inventar’’ se majoreaza cu suma de 20.000 lei (lampa iluminat)

CAP 67.03.07 ’’Camin cultural’’ titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii

- art. 20.05.30’’obiecte de inventar’’ se majoreaza cu suma de 6.000 lei ( materiale PSI)

CAP.68.15.01’’Ajutor social’’,titlul 57.02(asistenta sociala)

- art. 57.02.01’’ajutoare  sociale  in  numerar’’ se  majoreaza  cu  suma de 16.000 lei (supliment
energie)

CAP 70.05.01’’Alimentare cu apa’’ titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii),

- art. 20.02’’reparatii curente’’ se majoreaza cu suma de 30.000 lei (reparatii pompe)

CAP 70.05.01’’Alimentare cu apa’’ titul 71(cheltuieli de investitii)

- art. 71.01.03’’ alte active corporale’’ se majoreaza cu suma de 40.000 lei ( achizitie pompe apa)

CAP 70.50’’Alte servicii in domeniul locuintei si dezvoltarii’’ titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si
servicii),

- art. 20.30.30’’alte cheltuieli cu bunuri si servicii’’se majoreaza cu suma de 30.000 lei (deratizare
scoala,gradinita si sediu primarie)

CAP 74.05.01’’Salubritate’’ titul 20 ( cheltuieli cu bunuri si servicii), titul 20 ( cheltuieli cu bunuri
si servicii

- art. 20.01.30 ‘’alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare’’ se majoreaza cu suma de
30.000 lei (se majoreaza ctr servicii)

Art.2.  Cu ducere la indeplinire  a prevederilor  prezentei  se insarcineaza Consiliul  local  al
comunei Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU



Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                           Avizat pentru legalitate
                                                                                              Secretarul general al  comunei 
Perisoru,                                            

                                                                                                                  Iulia ANDREI
ROMÂNIA

COMUNA PERIŞORU
917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi

Tel. / fax 0242346010
e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

PROIECT  DE  HOTARARE
privind modificarea si completarea HCL nr. 46 din 26.11.2018 privind aprobarea scoaterii la licitatie

publica in vederea inchirierii a imobiliului situat in comuna Perisoru, judetul Calarasi, str. Preot
Dojan, nr. 1 apartinand domeniului public al Comunei Perisoru (PIATA)

nr. 37/12.05.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,

         Având în vedere :

- Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Perisoru nr. 5108/12.05.2022;

- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 5109/12.05.2022;

- Prevederile  art. 20, alin.1, lit. e din Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale;

- Prevederile art. 858 din Codul civil;

- Prevederile  art.  608,  alin.  1  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile H.C.L. nr. 23/14.04.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru al concesionarii si
inchirierii bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Perisoru, judetul Calarasi;

- Avizul comisiei de specialitate;

     In temeiul art 108, lit. c, art. 129, alin. 6, art. 139, alin.3, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 198, alin. 1 si 2,
art. 243, alin. 1, lit. a , art. 286, art. 314 si alin. 333 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.I.  Se completeaza :  Caietul  de sarcini,  art.2 -   Conditii  generale ale inchirierii  cu art.  2.2 in
sensul : „ In situatia incetarii contractului de inchiriere la cererea chiriasului anterior perioadei de 5 ani pentru
care s-a convenit inchirierea, spatiul aprobat spre inchiriere de Consiliul local va fi scos la licitatie publica



pastrandu-si valabilitatea caietul de sarcini si pretul stabilit prin Studiul de oportunitate aprobat prin HCL nr.
46  din  26.11.2018.  Se  va  aplica  pretul  stabilit  prin  Studiul  de  oportunitate  actualizat  cu  rata  inflatiei  la
momentul inchierii noului contract. „

Art.II. Se modifica art. 7 si va avea urmatorul cuprins :„Desemnarea un numar de doi consilieri locali
care sa faca parte din comisia de contestatie la licitatie  ce va fi contituita prin dispozitia primarului.

1. ____________________________

2. ____________________________”

Art.III. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al comunei
Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                 Avizat pentru legalitate
                                                                                      Secretarul General al comunei Perisoru,
                                                                                                        Iulia ANDREI



ROMÂNIA
COMUNA PERIŞORU

917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local

pentru obiectivul de investiții
” Montare camine cu apometru pe rețeaua de apă potabilă a localității, com. Perișoru, jud.

Călărași”

nr. 38 din 16.05.2022

Primarul Comunei Perișoru, judeţul Călărași,
Avand in vedere:

 Prevederile art. 21, lit. b, şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 Prevederile art. 1, alin. 2, lit. a şi lit. e, art. 35, alin. 1, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 şi art.
41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;  
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al
documentaţiei  tehnico -  economice aferente investiţiilor  publice,  precum şi a  structurii  şi
metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investiţii  şi  lucrări  de
intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotararea Consiliului Local de aprobare a investitie nr. 15  din 03.03.2022.
 referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Perișoru,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,
înregistrat sub nr. 5214/16.05.2022;
 raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al comunei Perișoru, înregistrat
sub nr. 5215/16.05.2022;
 raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului „ Montare camine cu apometru pe

reteaua de apa potabila a localitatii, com. Perisoru, jud. Calarasi ” precum si avizul favorabil al
comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d coroborat art. 196, alin. 1, lit.a din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019- privind Codul administrativ,  cu modificările  și
completările ulterioare; 

Solicit



Consiliului Local Perisoru ,
analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.  1.  Se  aprobă  indicatorii  tehnico  –  economici  ai  proiectului pentru  obiectivul  de
investiții :
” Montare camine cu apometru pe reteaua de apa potabila a localitatii, com. Perisoru, jud.
Calarasi” 

astfel: 
Indicatorii tehnico – economici ai investiției sunt:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii – 3.230.050,98 lei cu TVA,
respectiv 2.720.170,21   lei valoare fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) 2.073.273,52 lei cu
TVA în conformitate cu documentatia si devizul general atașat ,

b) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii  : Maxim 24 luni de la emiterea ordinului
de începere a lucrărilor 

c)sursa de finanțare  : Bugetul local 
Valoarea totală a  obiectivului  de investiții  este   3.230.050,  98  lei  cu TVA reprezintă

finanțare de la Bugetul Local .
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se însărcinează primarul   comunei

Perisoru şi referentul cu probleme de contabilitate. 

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIȘORU

Cătălin Ionel BUCUR

 Avizat pentru legalitate
                                                                         Secretarul  general al comunei Perișoru,
                                                                                                Iulia ANDREI





Valoare (fara 
T.V.A.)

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea Terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 15000.00 2850.00 17850.00
3.1.1. Studii de teren 15000.00 2850.00 17850.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2.
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii

500.00 95.00 595.00

3.3. Expertizare tehnică 5000.00 950.00 5950.00

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 43500.00 8265.00 51765.00
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general

17000.00 3230.00 20230.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

1000.00 190.00 1190.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie

1500.00 285.00 1785.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 24000.00 4560.00 28560.00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 10000.00 1900.00 11900.00
3.7. Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenta tehnica 35000.00 6650.00 41650.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5000.00 950.00 5950.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2500.00 475.00 2975.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii

2500.00 475.00 2975.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 30000.00 5700.00 35700.00
109000.00 20710.00 129710.00

Proiectant,
S.C. VEST INSTAL S.R.L. ; J51/527/2006; RO 18991887; Str. Dropia, nr. 104, mun. Calarasi, jud. Calarasi

Nr.crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

DEVIZ GENERAL 
al obicetului de investitie

Montare camine cu apometru pe reteaua de apa apotabila a localitatii, comuna Perisoru, jud. Calarasi

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenlui

Total capitolul 3

Total capitolul 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitolul 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



4.1. Construcţii şi instalaţii 1665540.71 316452.73 1981993.44
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 76705.95 14574.13 91280.08
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 726472.00 138029.68 864501.68

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 5500.00 1045.00 6545.00
4.6. Active necorporale 44000.00 8360.00 52360.00

2518218.66 478461.54 2996680.20

5.1. Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 36587.18 0.00 36587.18
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 8711.23 0.00 8711.23
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

1742.25 0.00 1742.25

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8711.23 0.00 8711.23
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

17422.47 0.00 17422.47

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 50364.37 9569.23 59933.60

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 5000.00 950.00 5950.00

91951.55 10519.23 102470.78

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 500.00 95.00 595.00
6.2. Probe tehnologice şi teste 500.00 95.00 595.00

1000.00 190.00 1190.00
2,720,170.21 509,880.77 3,230,050.98
1,742,246.66 331,026.86 2,073,273.52

In preturi 
la date de                                                                                            

04.04.2022
   1 euro = 4.9437 lei

Data:
04.04.2022

COMUNA PERISORU ing. Neicu M.

Total capitolul 4

Intocmit,
Beneficiar/Investitor S.C. VEST INSTAL S.R.L.

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 6

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

ROMÂNIA



COMUNA PERIŞORU
917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi

Tel. / fax 0242346010
e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

                                       

PROIECT  DE  HOTARÂRE
cu privire la modificarea inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Comunei Perişoru

nr. 39 din 19.05.2022

Primarul comunei Perişoru, judeţul Călăraşi

Având in vedere prevederile art. 354, alin. 1 si 2, art. 357 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului privat al comunei Perişoru nr. 5375/19.05.2022 întocmit de secretarul general al comunei
Perişoru.

Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Perişoru nr. 18/28.08.2015 cu privire la
modificarea şi  completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public şi  privat al comunei
Perişoru, Hotărârii Consiliului Local Perişoru nr. 23/29.03.2022 privind insusirea documentatiei cadastrale si
atestarea apartenentei la domeniul privat al unor terenuri situate in comuna Perisoru,  Hotărârii Consiliului
Local  Perişoru  nr.  24/29.06.2021  privind  insusirea  documentatiei  cadastrale  si  atestarea  apartenentei  la
domeniul  privat  al  unor  terenuri  situate  in  comuna  Perisoru,  Hotărârii  Consiliului  Local  Perişoru  nr.
18/30.05.2014 privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al unor
terenuri situate in comuna Perisoru si Hotărârii Consiliului Local Perişoru nr. 47/28.10.2021 privind insusirea
documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat a terenului in suprafata de 1550 mp situat
in  comuna  Perisoru,  cartier  Marculesti  Gara,  categoria de folosinta curti  constructii,  situat  in  intravilanul
localitatii Perisoru. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. g si art. 196, alin. 1, lit. a  din O rdonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Solicit
Consiliului Local Perişoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

    Art.1. Aprobarea completării inventarului domeniului privat al UAT Perişoru cu bunurile menţionate
la anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcinează Consiliul local al comunei
Perişoru.

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIŞORU

Cătălin Ionel BUCUR

                                                                                                                Avizat pentru legalitate
                                                                                                 Secretarul general al comunei Perisoru,
                                                                                                                     Iulia ANDREI



Anexa 1 la proiectul de hotărâre nr. 39 din 19.05.2022

BUNURI DOMENIUL PRIVAT
Nr. crt. Denumirea bunului Elemente de identificare Valoare

(lei)
HCL/Anexa//Poziţie ce

se completeaza
1. Teren Intravilan

Suprafaţa = 1.550 mp
Numar cadastral -25353
Carte funciara-25353

33.829 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 80

2. Teren Intravilan
Suprafaţa = 992 mp
Numar cadastral -25096
Carte funciara-25096

22.766 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 81

3. Teren Intravilan
Suprafaţa = 991 mp
Numar cadastral -23762
Carte funciara-23762

22.743 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 82

4. Teren Cvartal 10, parcela 211/1 - intravilan
Suprafaţa = 1.000 mp
Numar cadastral -25394
Carte funciara-25394

22.950 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 83

5. Teren Cvartal 10, parcela 211- intravilan
Suprafaţa = 810 mp
Numar cadastral -25396
Carte funciara-25396

18.954 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 84

6. Teren Cvartal 10, parcela 212/2 -intravilan
Suprafaţa = 200 mp
Numar cadastral -25395
Carte funciara-25395

3.744 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 85

7. Teren Cvartal 67, parcela 15, 16, 17 - LOT
3- intravilan
Suprafaţa = 4.357 mp
Numar cadastral - 25195
Carte funciara- 25195

44.279 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 86

8. Teren Cvartal 39, parcela 5- intravilan
Suprafaţa = 985 mp
Numar cadastral - 25421
Carte funciara- 25421

22.606 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 87

9. Teren Intravilan
Suprafaţa = 985 mp
Numar cadastral - 25418
Carte funciara- 25418

22.606 HCL 18/2015
Anexa 2
Poziţia 88

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIŞORU

Cătălin Ionel BUCUR

                                                                                                                Avizat pentru legalitate
                                                                                                  Secretarul general al comunei Perisoru,
                                                                                                                    Iulia ANDREI

ROMÂNIA



COMUNA PERIŞORU
917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi

Tel. / fax 0242346010
e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

                                       

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

nr. 40/ 19.05.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,

Având în vedere :

           - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea  absorbţiei  fondurilor  alocate  prin  Programul  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală  pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în
zonele rurale

-  Referatul  de  aprobare  al   primarului  comunei  Perisoru  inregistrata  la  nr.  5378 din
19.05.2022;

- Raportul compartimentului de specialitate al  comunei Perisoru,  inregistrat la nr. 5379 din
19.05.2022 privind necesitatea prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. - Submasura 7.6 ;

-  Hotararea  Consiliului  Local  Perisoru  nr.  45  din  23.11.2016  privind  implementarea
proiectului : Modernizarea si dotarea Caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi ;

- Hotararea Consiliului Local Perisoru nr. 49 din 28.09.2017 privind solicitarii de acordare a
scrisorii de garantie bancara in valoare de 1.125.672,00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii  derulat prin F.E.A.D.R. - submasura 7.2:
Modernizarea si dotarea Caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi ;

-  Hotararea Consiliului Local Perisoru nr.  60 din 21.11.2021 privind aprobarea prelungirii
scrisorii  de  garantie  bancara  de  la  Fondul  de  Garantare  a  Creditului  Rural  IFN  S.A.  pentru
finantarea  obiectivului  de investitii   derulat  prin  F.E.A.D.R.  -  submasura  7.2:  Modernizarea  si
dotarea Caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi; 

- Programul National pentru Dezvoltarea Rurala 2014-2020 masura 7.2.;

            - Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;



In  temeiul art.  129  alin. 4,  lit.   si  art.  136   din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ.

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art. 1. Aprobarea  prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie nr.  IG 173301037/10.10.2017
in valoare de 1.125.672,00 lei eliberata de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. pentru
finantarea  obiectivului  de  investitii:  Modernizarea  si  dotarea  Caminului  cultural  din  comuna
Perisoru, judetul Calarasi, pana la data de 20.03.2023.  

Art.2. Se aproba Comisionul  de  garantare  aferent  prelungirii  Scrisorii  de garantie  nr.  IG
173301037/10.10.2017 in valoare de 3.377,02 lei, asigurat din bugetul local al comunei Perisoru. 

Art.3.  Cu ducere la indeplinire  a prevederilor  prezentei  se insarcineaza Consiliul  local  al
comunei Perisoru.

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIŞORU

Cătălin Ionel BUCUR

                                                                                               Avizat pentru legalitate
                                                                          Secretarul  general al comunei  Perişoru,
                                                                                               Iulia ANDREI

ROMÂNIA



COMUNA PERIŞORU
917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi

Tel. / fax 0242346010
e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

                                       

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

nr. 41/19.05.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,

Având în vedere :

           - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea  absorbţiei  fondurilor  alocate  prin  Programul  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală  pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în
zonele rurale

-  Referatul  de  aprobare  al   primarului  comunei  Perisoru  inregistrata  la  nr.   5380 din
19.05.2022;

- Raportul compartimentului de specialitate al comunei Perisoru,  inregistrat la nr. 5381 din
19.05.2022privind necesitatea prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. - Submasura 7.6;

- Hotararea  Consiliului  Local  Perisoru  nr.  25  din  26.07.2016  privind  implementarea
proiectului :  Modernizarea retelei publice de apa si Infiintarea retelei publice de apa uzata de pe
raza comunei Perisoru, judetul Calarasi;

- Hotararea Consiliului Local Perisoru nr. 50 din 28.09.2017 privind solicitarii de acordare a
scrisorii de garantie bancara in valoare de 4.470.915,00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii  derulat prin F.E.A.D.R. - submasura 7.2:
Modernizarea retelei publice de apa si Infiintarea retelei publice de apa uzata de pe raza comunei
Perisoru, judetul Calarasi;

-   Hotararea Consiliului Local Perisoru nr.  61 din 21.11.2021 privind aprobarea prelungirii
scrisorii  de  garantie  bancara  de  la  Fondul  de  Garantare  a  Creditului  Rural  IFN  S.A.  pentru
finantarea obiectivului de investitii  derulat prin F.E.A.D.R. - submasura 7.2: Modernizarea retelei
publice de apa si  Infiintarea  retelei  publice  de apa uzata  de pe raza comunei  Perisoru,  judetul
Calarasi; 



- Programul National pentru Dezvoltarea Rurala 2014-2020 masura 7.2.;

            - Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In  temeiul art.  129  alin.(4),  lit.    si  art.  136   din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ.

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.1. Aprobarea  prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie nr. IG 173301039/10.10.2017
in valoare de 4.470.915,00 lei eliberata de 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, pana la data de 14.03.2023.  

         Art. 2. Aprobarea Comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garantie  nr. IG
173301039/10.10.2017 in valoare de 13.412,75 lei, asigurat din bugetul local al comunei Perisoru. 

Art.3.  Cu ducere la indeplinire  a prevederilor  prezentei  se insarcineaza Consiliul  local  al
comunei Perisoru.

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIŞORU

Cătălin Ionel BUCUR

                                                                                                       Avizat pentru legalitate
                                                                            Secretarul  general al comunei  Perişoru,
                                                                                                   Iulia ANDREI



ROMÂNIA
COMUNA PERIŞORU

917195 – sat. Perişoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perişoru, jud. Călăraşi
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

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

nr. 42/ 19.05.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,

Având în vedere :

           - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea  absorbţiei  fondurilor  alocate  prin  Programul  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală  pentru
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în
zonele rurale

-  Referatul  de  aprobare  al   primarului  comunei  Perisoru  inregistrata  la  nr.   5402  din
19.05.2022;

- Raportul compartimentului de specialitate al comunei Perisoru,  inregistrat la nr. 5403 din
19.05.20222 privind necesitatea prelungirii scrisorii de garantie bancara de la Fondul de Garantare
a Creditului Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor derulate prin F.E.A.D.R. - Submasura
7.6;

-  Hotararea  Consiliului  Local  Perisoru  nr.  46  din  23.11.2016  privind  implementarea
proiectului : Infiintare si dotare gradinita in comuna Perisoru, judetul Calarasi;

- Hotararea Consiliului Local Perisoru nr. 48 din 28.09.2017 privind solicitarii de acordare a
scrisorii de garantie bancara in valoare de 1.116.594 lei de la Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii  derulat prin F.E.A.D.R. - submasura 7.2:
Infiintare si dotare gradinita in comuna Perisoru, judetul Calarasi ;

- Programul National pentru Dezvoltarea Rurala 2014-2020 masura 7.2.;

            - Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art. 129 alin. 4, lit.  si art. 136  din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.



Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea si emiterea unei hotărâri pentru

Art.  1. Se  aproba  solicitarea  prelungirii  valabilitatii  Scrisorii  de  garantie   nr.  IG
173301040/10.10.2017 in valoare de 1.116.594,00 lei eliberata de Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN S.A. pentru finantarea obiectivului de investitii: Infiintare si dotare gradinita in comuna
Perisoru, judetul Calarasi, pana la data de 16.02.2023.  

Art.  2. Se  aproba  Comisionul  de  garantare  aferent  prelungirii  Scrisorii  de  garantie
nr.  IG 173301040/10.10.2017  in  valoare  de 3.349,79 lei,  asigurat  din  bugetul  local  al  comunei
Perisoru.

Art.3.  Cu ducere la indeplinire  a prevederilor  prezentei  se insarcineaza Consiliul  local  al
comunei Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                        Avizat pentru legalitate
                                                                          Secretarul  general al comunei  Perişoru,
                                                                                                 Iulia ANDREI
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