
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 HOTĂRÂRE
privind încheierea Contractului de comodat între Comuna Perişoru şi

Asociaţia Fotbal Club Progresul Perişoru
nr. 19 din 07.03.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :

 solicitarea domnului STROE VASILE in calitate de membru fondator al Asociaţiei Fotbal

Club Progresul Perişoru, privind preluarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit,  a Bazei

Sportive a Comunei Perişoru, Judetul Calarasi de către Asociaţie nr. 2.371 din 01.03.2022;

 raportul de specialitate al secretarului comunei Perişoru nr. 2.677/07.03.2022;

 referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 2.676/07.03.2022;

 avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Perişoru;

 prevederile  art.  297,  alin.  1,  lit.  d, din  Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului nr.  57/2019

privind Codul admnistrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile  art.  349,  din  Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr.  57/2019 privind Codul

admnistrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 1.169 si art. 2146 din  Codul civil, actualizat;

În temeiul art.  129 alin.  1, lit. C, alin. 7, lit b din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.

57/2019  privind  Codul  admnistrativ,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

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

Art. 1. Aprobarea   încheierii Contractului de comodat între Comuna Perişoru şi  Asociaţia

Fotbal Club Progresul Perişoru, având ca obiect  transmiterea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit,

a Stadionului  Comunei Perişoru aflat în inventarul domeniului public al comunei Perisoru, Anexa

37, Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul al comunei Perisoru pozitia 11, avand suprafata de

17.250 mp, cu o valoare de inventar de 380.764,40 lei, pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale

sportive – fotbal si alte sporturi.

Art. 2. Aprobarea  durtatei  de folosinta  gratuita  pe  o perioadă  de 5 ani,  cu  posibilitatea
prelungirii prin act adiţional.

Art. 3. Aprobarea predarii de către comodant, respectiv primirea de către comodatar în baza
unui proces-verbal de predare primire.



 Art. 4. Aprobarea  Contractului de comodat, anexă la prezentul proiect de  hotărâre, din care

face parte integrantă.

Art.  5. Cu  semnarea  Contractului  de  comodat  se  mandatează  viceprimarul  Comunei

Perişoru.

Art.  6.  Consiliul  local  al  comunei  Perisoru,  judetul  Calarasi  raspunde  de  ducerea  la

indeplinire a prevederilor prezentului.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                         Avizat pentru legalitate
                                                                                               Secretarul  general al comunei  Perisoru,
                                                                                                                     Iulia ANDREI

                                                                          



Anexa la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Perisoru nr. 19 din 07.03.2022

CONTRACT DE COMODAT
Nr.______/_________

Încheiat între: 
1. COMUNA  PERIȘORU,  persoana  juridica,  cu  sediul  in  comuna  Perișoru,  judetul

Calarasi,  cod  fiscal  3796888,  reprezentata  legal  de  domnul  Diaconeasa  Mihăiță,  in
calitate de  Viceprimar al  Primarie Comunei Perişoru,  domiciliat  in  comuna Perișoru,
județul Călărași, posesor al C.I. seria KL nr. 484374, CNP 1741223510041, pe de o parte
în calitate de comodant

 Şi
2. Asociatia  Fotbal  Club  Progresul  Perişoru  –  in  curs  de  infiintare, prin  STROE

VASILE, domiciliat în sat Perişoru, com. Perişoru, Jud. Călăraşi, posesor al CI seria KL
nr. 246386, având CNP 1551116400499, membru fondator si in numele în calitate de
comodatar,

Bază legală:
-  prevederile  art.  349,  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului nr.  57/2019  privind  Codul

admnistrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1169 si art. 2146 din  Codul civil, actualizat;

-  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 1169 si art. 2146 din  Codul civil, actualizat;

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1 Comodantul  transmite,  cu titlu  gratuit,  dreptul  de folosinţă  a  Bazei  Sportive a  Comunei
Perişoru,  situata  în  comuna  Perişoru,  str. Stadionului,  nr.  1,  jud.  Calarasi,  inclusiv  in  vederea
stabilirii sediului social al asociatiei.
I.2 Acest  spaţiu  este  destinat  pentru  buna  desfăşurare  a  activităţii  Asociatiei  Fotbal  Club
Progresul Perişoru, inclusiv in vederea stabilirii sediului social al asociatiei.
I.3 Predarea de către comodant, respectiv primirea de către comodatar a spaţiului menţionat la
punctul 1.1, se va face în baza unui proces-verbal de predare primire.
II. DURATA CONTRACTULUI
II.1 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act
adiţional.
II.2 Durata contractului poate fi modificată unilateral doar de către UAT com. Perişoru, prin
notificare scrisa remisa cu 30 de zile inainte de data incetarii contractului.
II.3 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante.
III. OBLIGAŢIA PĂRŢILOR
III.1 Comodatarul se obligă:
a) să  desfăşoară  numai  activităţi  în  conformitate  cu  destinaţia  spaţiului  primit,  potrivit
punctului 1.2 din prezentul contract,
b) de a se îngriji conservarea spaţiului primit, ca un bun proprietar,
c) de a asigura utilizarea şi exploatarea bunului primit în folosinţă gratuită, potrivit destinaţiilor
acestora,  determinate  de  natura  lor,  precum  şi  de  a  permite,  reprezentanţilor  desemnaţi  a
comodantului, verificarea stării de fapt a bunurilor primite în folosinţă gratuită,
d) de a suporta cheltuielile de folosinţă, de funcţionare şi de întreţinere a spaţiului primit în
folosinţă gratuită, inclusiv reparaţiile curente şi de capital necesare pentru asigurarea exploatării
eficiente a acestor bunuri, fără posibilitatea de a cere restituirea acestor cheltuieli de la comodant,



e) de a restitui spaţiul primit, la expirarea termenului stabilit în contract, în starea de folosinţă,
potrivit destinaţiei acestora,
f) în exploatarea spaţiului respectă normele PSI şi protecţia muncii prevăzută de legislaţia în
vigoare
g) de a suporta riscul pentru pierirea totală sau parţială a spaţiului, cu excepţia situaţiei în care
bunurile au pierit ca urmare a unui caz de forţă majoră sau caz fortuit,
h) de  a  răspunde  pentru  deteriorările  spaţiului  produse  de  către  persoanele  cărora  le-a
încredinţat, cu orice titlu, bunurile primite în folosinţă gratuită,
i) de a notifica comodantului cazurile de forţă majoră sau de caz fortuit, în decurs de 5 zile de
la data producerii evenimentului care a determinat situaţia de forţă majoră sau caz fortuit,
j) să  ţină  evidenţa  bunului  primit  în  folosinţă  gratuită  şi  de  a  comunica,  la  cererea
comodantului,  situaţia  privind  aceste  bunuri,  în  vederea  întocmirii  inventarului  propriu  a
comodantului.
III.2 Comodantul se obligă:
a) să pună la dispoziţia comodatarului spaţiul care face obiectul prezentei contract, în stare
corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost dat în folosinţă gratuită.
b) să garanteze, pe toată durata prezentului contract, pe comodatar de netulburată folosinţă a
spaţiului
c) de a despăgubi pe comodatar pentru daunele provocate de viciile bunurilor transmise în
folosinţă gratuită, dacă le cunoştea aceste vicii şi nu le-a adus la cunoştinţa comodatarului
IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
IV.1 Prezentul contract încetează la data expirării termenului, în situaţia în care nu s-au semnat
acte adiţionale de prelungire a contractului.
IV.2 Prezentul contract încetează de plin drept în cazul în care împotriva uneia dintre părţi a fost
declanşată procedura de lichidare.
IV.3 Contractul  poate  înceta  pe  cale  amiabilă  între  părţi,  fie  la  cererea  comodatarului,  fie  a
cererea comodantului, cu un preaviz de 90 de zile.
IV.4 Rezilierea contractului, înainte de termenul stabilit, se face la:
- cererea comodatarului, cu condiţia notificării prealabile
- cererea comodantului, atunci când comodatarul utilizează bunurile primite în folosinţa sa în
alte scopuri decât cele declarate prin prezentul contract, sau când comodatarul nu respectă condiţiile
de folosinţă ale bunurilor primite în folosinţă gratuită, sau când comodatarul nu a respectat clauzele
contractuale în mod repetat.
V. FORŢA MAJORĂ
V.1 Forţa majoră exonorează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu condiţia
de a o comunica în termen de 5 zile de la apariţie.
V.2 Nu constituie forţă majoră împrejurările la care concurează culpa ori lipsa de diligenţă a
părţilor.

VI. LITIGII
VI.1 Părţile  au  convenit  că  toate  neînţelegerile  privind  validitatea  prezentului  contract  sau
rezultate din interpretarea, executarea ori  încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.
VI.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi supuse
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 
VII. CLAUZE FINALE
VII.1 Părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă prevederile prezentului contract, care se
întregeşte cu dispoziţiile dreptului comun.
VII.2 Termenii sau condiţiile contractuale, stipulate în prezentul contract de folosinţă gratuită, se
pot modifica cu acordul scris al părţilor contractante
VII.3 Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.



VII.4 Prezentul  contract  a  fost  încheiat  astăzi,  _________________________ în  2  (două)
exemplare originale,  câte  un exemplar  pentru fiecare parte,  părţile  atestând prin semnătură atât
adeziune la clauzele contractuale, cât şi faptul că se află în posesia exemplarelor.

           COMODANT                                                               COMODATOR
            Viceprimar                                                  Asociatia Fotbal Club Progresul Perişoru
                                                                                                prin STROE VASILE
       Comuna Perişoru                                                                                                                   
Prin DIACONEASA MIHAIŢĂ     

  

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 acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit si performanţă pentru
elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna

Perişoru, judeţul Călăraşi pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022
nr. 20 din 17.03.2022

Primarul comunei Perişoru, judeţul Călăraşi,
Văzând:

- Adresa  nr.  229/26.01.2022 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Perişoru cu privire la aprobarea burselor
scolare pentru semestrul II al  anului scolar 2021-2022;
- Raportul de specialitate prin care se propune  acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de
merit  si  performanta  pentru  elevii  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  (primar  şi
gimnazial) din comuna Perişoru, judeţul  Călăraşi nr. 3186/17.03.2022;
- Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare privind  acordarea burselor sociale, burse de studiu
,  burse  de  merit  si  performanta  pentru  elevii  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat
(primar şi gimnazial) din comuna Perişoru, judeţul Călăraşi nr. 3185/17.03.2022;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile:
- art. 5, alin. 3 si 4 si ale art.20, alin. 1, lit. h din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-  art.  82,  alin.  1  si  2  si  art.105,  alin.  2,  lit.  d  din Legea nr.  1/2011,  a  Educatiei  Nationale,  cu
modificarile si completarile ulterioare;
-  Hotararea  nr.  1094  din  06.10.2021  pentru  aprobarea  cuantumului  minim  al  burselor  de
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021 - 2022;
 - Ordinul  nr.  5870/2021 privind aprobarea Criteriilor  generale  de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat;
-  Ordinul   nr.   3073/2022  pentru  modificarea  şi  completarea anexei  la  Ordinul  ministrului
educaţiei  nr.  5.870/2021  privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat

In temeiul art. 129, alin. 1, alin. 7, lit. a,  coroborat cu 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.  Acordarea pentru semestrul II  al  anului scolar 2021-2022 burse sociale,  burse de
studiu,  burse  de  merit  si  burse  de  performanta   pentru  elevii  din  unitatile  de  invatamant
preuniversitar de stat (primar si gimnazial ) din comuna Perişoru dupa cum urmează:

Nr.
crt.

Tip bursă
Numar
burse

Cuantum bursă
- lei -

1. Bursa de merit art. 8, alin. 1 31 200 lei / lunar
2. Burse de studiu art. 10 28 150 lei / lunar



3. Burse de ajutor social art. 14 14
a. Ajutor social financiar 30 200 lei / lunar

b. Elevi orfani sau crescuti de 
un singur parinte sau elevi 
abandonati de parinti asupra carora a
fost instituita o masura de protectie 
sociala

21
200 lei /lunar

c. Elevi care au deficiente / 
afectari functionale produse de boli, 
tulburari sau afectiuni

7

200 lei /lunar

TOTAL ELEVI 117

Art. 2. Aprobarea cuantumul burselor pentru semestrul II al anului scolar 2021 - 2022,
Art. 3.  Criteriile de acordare a burselor şcolare sunt prevăzute în Regulamentul privind acordarea

de burse scolare, conform anexei nr. 1, la HCL 8/2016.
Cu ducere la indeplinire a prezentului proiect de  hotarare 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 inchierea unui contract de concesiune 

nr. 21 din 18.03.2022
Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,

         Având în vedere :
- Cererea nr.  2425 din 02.03.2022 a domnului Loghinescu Nicu prin care solicita incheierea unui nou

contract de concesiune;
- Contractul de concesiune nr. 34 din 18.05.2001;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 1633 din 16.05.2003;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 3229 din 18.03.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 3228 din 18.03.2022;
- 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,     

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 01.04.2022, intre Comuna
Perisoru, in calitate de concedent si domnul Loghinescu Nicu, domiciliat in comuna Vaideeni, judetul Vâlcea,
CNP 1700629382771, posesor al CI seria VX nr. 852185/2021,  intrucat aceasta a dobandit in proprietate, prin
vanzare - cumparare, imobilul - constructie  edificat pe terenul proprietatea COMUNEI PERISOU, situat in
comuna Perisoru, str.  Pajiștei nr.  13, judetul Calarasi, inscris in cartea funciara nr. 24017, sub nr. cadastral
24017, teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 34 din 18.05.2001.

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 inchierea unui contract de concesiune 

nr. 22 din 18.03.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Cererea nr. 2524 din 03.03.2022 a domnului Nuțu Sorin prin care solicita incheierea unui nou contract
de concesiune;

- Contractul de concesiune nr. 461 din 10.04.1995;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 1480 din 05.04.2002;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 3231 din 18.03.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 3230 din 18.03.2022;
- 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,     

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 01.04.2022, intre Comuna
Perisoru, in calitate de concedent si  domnul Nuțu Sorin, domiciliat in comuna Perisoru, str.  Pajiștei, nr.  33,
judetul Calarasi, CNP 1771101510028, posesor al CI seria KL nr. 655075/2021,  intrucat aceasta a dobandit in
proprietate,  prin  vanzare  -  cumparare,  imobilul  -  constructie   edificat  pe  terenul  proprietatea  COMUNEI
PERISOU,  situat  in  comuna  Perisoru,  str.  Pajiștei,  nr.  33,  judetul  Calarasi,  inscris  in  cartea  funciara  nr.
___________, sub nr. cadastral ____________, teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 461 din
10.04.1995.

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 inchierea unui contract de concesiune 
nr. 23 din 18.03.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Cererea nr.  2570  din  04.03.2022 a  domnului Nae Constantin prin care solicita incheierea unui nou
contract de concesiune;

- Contractul de concesiune nr. 499 din 01.04.1994;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 1343 din 25.07.1996;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 3233 din 18.03.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 3232 din 18.03.2022;
- 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,     

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 01.04.2022, intre Comuna
Perisoru, in calitate de concedent si domnul Nae Constantin, domiciliat in comuna Perișoru, str. Nalbei, nr. 17,
judetul Călărași, CNP 1750307510016, posesor al CI seria KL nr. 577415/2019,  intrucat aceasta a dobandit in
proprietate,  prin  vanzare  -  cumparare,  imobilul  -  constructie   edificat  pe  terenul  proprietatea  COMUNEI
PERISOU, situat in comuna Perisoru, str. Nalbei nr. 17, judetul Calarasi, inscris in cartea funciara nr. 24109,
sub nr. cadastral 24019, teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 499 din 01.04.1994.

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
PRIMARIA COMUNEI 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  însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat a unor
terenuri situate in comuna Perisoru

nr. 24/18.03.2022

Primarul Comunei Perişoru, Judeţul Călăraşi, 
            Având în vedere:

- Raportul  de  specialitate  întocmit  de  secretarul  general  al  Comunei  Perişoru  prin  care  se
propune însuşirea  documentaţiei  cadastrale  şi  atestarea apartenenţei  la  domeniul  privat  al
Comunei Perişoru a unor terenuri  aflate în intravilanul localităţii nr. 3247/18.03.2022.

- Referatul  de  aprobare  al  primarului  Comunei  Perişoru  pentru  însuşirea  documentaţiei
cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Perişoru a  unor  terenuri
aflate în intravilanul localităţii nr. 3246/18.03.2022.
Luând în considerare prevederile:

- Hotararea  Consiliului  Local  Perisoru  nr.  24/14.04.2020  privind  actualizarea  PUG  şi  a
Regulamentului Local de urbanism al Comunei Perişoru;

- Hotararea Guvernului nr.  392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al
municipiilor şi al judeţelor;

- art.  36,  alin.  1  din  Legea  nr.  18/1991 a  fondului  funciar,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

- art. 885, alin. 1, art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,

- art.  10, alin. 2, art.  24 alin.  2  și  alin.  3 ale Legii  cadastrului  și  publicității  imobiliare nr.

7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art.  23  și  art.  78  din  Ordinul  ANCPI  nr.  700/2014 privind  aprobarea  Regulamentului  de

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,



- art. 354 și art. 355 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019,

modificat și completat, 

- art.108, lit. b, art.129, alin. 2, lit.c, alin. 6, lit. a, alin. 14 şi art. 362 din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
 În temeiul art 136, alin. 1, din Ordonanţa de Urgenţă 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.  Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru terenurile situate  in intravilanul localitatii
Perisoru, planul de amplasament şi delimitare, planul de încadrare în zonă, conform anexei care face
parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Perişoru a terenurilor  prevazute
in anexa care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

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

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 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Tudor Stefan în vederea efectuarii sedintelor de

kinetoterapie pentru fiul sau Tudor Mihai - Stefan

nr.26 / 21.03.2022

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 3282 / 21.03.2022;
- Raportul de specialitate al compartimentului de  asistenţă socială 3074 / 15.03.2021;
- Ancheta socială întocmită de Compartimentul Asistenţă socială 3074 din 15.03.2022;
- cererea nr.  2372 din 01.03.2022 a  domnului Tudor Stefan, domiciliat în comuna Perisoru,  Cartier

Jegalia, judeţul Calarasi, prin care solicită ajutor de urgenţă;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Perisoru.

. Ţinând cont de:
- prevederile  art.  28,  alin.  2  din Legea  nr.  416/2001 privind venitul  minim garantat,  cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea

Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor  Legii  nr.  416/2001 privind venitul  minim
garantat,

In temeiul art 129 alin. 7, din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta 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 acordarii unui ajutor de urgenţă domnului Tudor Stefan cu domiciliul în comuna
Perisoru,  Cartier Jegalia, judeţul Calarasi, în vederea  efectuarii sedintelor de kinetoterapie pentru fiul sau
Tudor Mihai - Stefan, constând  bani, ajutor ce nu va depăşi suma de 1.500 lei.

Art.2 -  Ajutorul de urgenţă în sumă de 1.500 lei, va fi suportat de Primăria comunei Perisoru din
Bugetul Local şi va consta în  acordarea de bani.

Art.3  -  Justificarea  utilizării  sumei  prevăzută  la  Art.  1  din  prezenta  hotărâre,  va  fi  făcută  în
conformitate cu prevederile legale.

Art.4.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al comunei
Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIȘORU

Cătălin Ionel BUCUR

 Avizat pentru legalitate
                                                                         Secretarul  general al comunei Perișoru,
                                                                                                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. 27/22.03.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 3411 din 22.03.2022;
-  Raportul  intocmit  de  compartimentului  de  specialitate  al  primarului  inregistrat  cu  nr.  3059 din
15.03.2022;
- Urmare  a  Hotararii  Consiliului  Judetean  Calarasi  nr. 48/02.03.2022,  comunei  Perisoru  i-a  fost
repartizata,   suma de 450.000 din fondul constituit  la  dispozitia  Consiliului  Judetean Calarasi,  in
procent de 6% din impozitul pe venit estimate a fi incasat in anul 2022.

-  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 .     

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 04.02.05“Sume repartizate din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean” se majoreaza cu
suma de 450.000 lei

La partea de CHELTUIELI
1.CAP 67.02.06’’ Servicii religioase’’ titlul 71 ( cheltuieli de capital )
 -art 71.01.01 se majoreaza cu suma de 250.000 lei (construire alei pietonale si gard cimitir)
2. CAP. 74..02.06’’ Canalizarea si tratarea apelor reziduale’’,titlul 71 ( cheltuieli de capital ),
- art.71.01.30 “alte active fixe” se majoreaza cu suma de 200.000 lei (bransamente gospodarii la reteaua
de canalizare)

Pe total bugetul local,se mareste cu suma de 450.000 lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de
cheltuieli.

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
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