
 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

(februarie 2022 - aprilie 2022 )
nr. 7/ 02.02.2022

Primarul comunei Perișoru, judeţul Călărași,
Având în vedere referatul de aprobare nr.  1233/02.02.2022 întocmită de Primarul comunei Perișoru,

raportul de specialitate nr. 1232/02.02.2022 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
(februarie 2022 – aprilie 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
PRIMARIA COMUNEI 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 aprobarea planului de actiuni si  lucrari de interes local desfasurate de beneficiarii de ajutor social

conform prevederilor Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022
nr. 8 / 02.02.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- referatul de aprobare intocmit de primarului comunei Perisoru nr. 1197/ 02.02.2022;
- raportul compartimentului de specialitate al comunei Perisoru, judetul Calarasi nr. 739/22.01.2022;
- prevederile  art.  6,  alin.  (2),  (6),  (7),  (8)  si  (9)  din  Legea 416/2001 privind  venitul  minim garantat,

modificata si completata ulterior;
- prvederile Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normeleor metodologice  de aplicare a

prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
- prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011;
- prevederile art. II pct. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si

completarea  unor  acte  normative  care  reglementeaza  acordarea  de  beneficii  de  asistenta  sociala,
corroborate  cu  prevederile  art.  I,  pct.  8,  12  si  14  din  Hotararea  Guvernului  nr.  57/2012  pentru
modificarea  si  completarea Normelor  metodologice  de  aplicare   a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001
privind  venitul  minim  garantat,  aprobate  prin  Hotararea  Guvernului  nr.  50/2011,  a  Normelor
metodologice  de   aplicare  a  prevederilor  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului nr.  111/2010  privind
concediul si  indemnizatia lunara  pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
52/2011, si  a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  nr. 277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011;
Avizul comisiilor  de specialitate ale  Consiliului Local al comunei Perisoru;

     In  temeiul art  129,  alin.  7,  din Codul  Administrativ  aprobat  prin  Ordonanta  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 Planului anual de actiuni si  lucrari de interes local desfasurate de beneficiarii de
ajutor social, conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari.

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 aprobarea bugetului local al comunei Perisoru pentru anul 2022
nr. 9/03.02.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Calarasi,
Având în vedere :
Referatul de aprobare  al Primarului comunei Perisoru nr. 1270 din 03.02.2022 cu privire la aprobarea

bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
Tinad seama de :
Raportul  de  specialitate  de  specialitate  nr.  1271/03.02.2022  al  expertului contabil  prin  care  solicita

adoptarea unei hotarari privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
Adresa nr.  499/06.01.2022, emisa de Administratia Judeteana  a Finatelor Publice Calarasi prin care se

repatizeaza sumele defalcate;
In conformitate cu prevederile :

- Art. 6 din Legea  52/2003 privind transparent decizionala in administratie;
- Legii 371/2021  privind legea bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii 273/2006 privind fiantele publice locale;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modifcarile si completarile

ulterioare, art 129, alin. l şi alin. 2, lit.b, coroborat cu alin. 4, lit.a, art.139, alin. 3, lit. a si art.196, alin. 1, lit.a.

Solicit
Consiliului Local Perisoru ,

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

Art.1. Aprobarea bugetul local al comunei Perisoru, judetul Calarasi pentru anul 2022 conform anexei care
face parte integranta din prezentul proiect de  hotarare.

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  Perişoru,



                                                                                                                           Iulia ANDREI

Anexa la proiectul de hotarare nr. 19 din 12.04.2021

Total buget 2021
Sectiunea de functionare

            Titlul           Buget 2021

         Total  SF 6.182.000 lei
10.Cheltuieli personal 3.101.000 lei 
20. Cheltuieli cu bunuri si 
servicii

2.027.000 lei 

Titlu 50.04.  Fond rezerva 
bugetara

10.000 lei

Titlul 57. Asistenta sociala
Titlul 59.01. Burse
Titlul 59 .11 Asociatii si 
fundatii

864.000 lei
160.000 lei

20.000 lei

 

                                                                  
                     Din care detaliem pe capitole de cheltuieli:

 51.02 Autoritati executive   - 2.363.000 lei

                                     10 (salarii) – 1.800.000 lei
                                    20 (servicii) -   563.000 lei

 54.02- fond rezerva         -   10.000 lei       

 60.02- aparare                 -     6.000 lei

                    20 (servicii) -   6.000 lei        
                 

 61.02  protectie civila                - 41.000 lei

                                        20 (servicii)   -  41.000 lei
 65.02 invatamant primar          -  541.000 lei

                                        10 (transport) - 20.000  lei  
                                        20 (servicii) -  329.000 lei
                     57 (tichete cresa ,CES)   -   32.000 lei
                                        59 ( burse)   -  160.000 lei   
             



 67.02 cultura religie si recreere  - 187.000 lei

                                           10 (salarii) -    46.000 lei
                                          20 (servicii) - 121.000 lei
                                          59 (sport )      - 20.000 lei

 68.02 asistenta                           – 2.067.000 lei

             10 (salarii asistenti personali) – 1.235.000 lei
                   57 (indemnizatii handicap)        - 832.000  lei
                       70.02  iluminat public          -  516.000 lei 

                                    20 (servicii ) -  516.000 lei

 74.02 salubritate                       - 327.000 lei       

                          20 (servicii)    - 327.000 lei

 80.02 prevenirea inghetului      - 20.000 lei   

                             20 (servicii) -  20.000 lei

 84.02 strazi                            -   104.000 lei                 

                                20 (servicii) -   104.000 lei

 TOTAL buget
-Sectiunea de dezvoltare- 5.368.673 lei
Total 71.02 Chelt. de capital 71 1.755.000 lei

Total 58.02 Proiecte FEN-AFIR 58 3.613.573 lei

Din care 
51.02.71 Autoritati executive - buget local         -       161.000 lei
65.02.58 Invatamant   AFIR                                -       531.961 lei
65.02.71 Invatamant - buget local                       -        421.000 lei
67.02.58 Cultura religie si recreere  -AFIR        -         278.000 lei
70.02.71 Iluminat - buget local                           -        500.000 lei
74.02.58  Canalizarea si tratarea apelor uzate-AFIR  -  2.803.712 lei
74.02.71  Canalizarea si tratarea apelor uzate - buget local - 409.000 lei
84.02.71 Strazi - buget local                              -          264.000 lei

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR



                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate
                                                                                                    Secretarul  general al comunei  Perişoru,
                                                                                                                           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 modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Perisoru nr. 52 din 28.10.2021 privind
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
a proiectului privind obiectivul  “ Extindere retea de canalizare in comuna Perisoru, judetul Calarasi ” 

nr. 10/04.02.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 1.339 din 04.02.2022;
- Raportul intocmit de secretarul general al comunei Perisoru inregistrat cu nr. 1.340 din 04.02.2022;
- analizand  prevederile  Ordonantei  de  Urgenta  a  Guvernului  Romaniei  nr. 95/2021  pentru  aprobarea

Programului National de Investitii “Anghel Saligny”,
- luand act de Ordinul nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare

a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
National de Investitii “Anghel Saligny”,

- luand  in  considerare  prevederile  Hotararii  Guvernului  Romaniei  nr. 907/2016  privind  etapele  de
elaboare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si
a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- tinand  seama  de  prevederile  Legii  nr. 273/2006 privind  finantele  publice  locale,cu  modificarile  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.  I. Aprobarea  modificarii  si  completarii  HCL  nr.  52  din  28.10.2021  privind  aprobarea  cererii  de
finantare  si  a  devizului  general  estimativ pentru  depunerea  la  Ministerul  Dezvoltarii,  Lucrarilor  Publice  si
Administratiei a proiectului privind obiectivul  “ Extindere retea de canalizare in comuna Perisoru, judetul
Calarasi ”:

Articolul  1  se  modifica  si  va  avea  urmatoarul  cuprins:  “Aprobarea depunerea  cererii  de  finantare
intocmita conform prevederilor prevezute in Anexa nr. 1 la Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului  Romaniei nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii
“Anghel Saligny”, pentru investitia:   “ Extindere retea de canalizare in comuna Perisoru, judetul Calarasi ”
pentru care se solicita finantarea in baza Programului National de Investitii  “Anghel Saligny” ,   actualizata,
conform anexei 1 la prezentul proiect de hotarare.

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Aprobarea Devizului General estimativ, anexa la
prezentul proiect de hotarare, intocmit conformei Anexei nr. 2.1 la Normele Metodologice pentru punerea in
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului  Romaniei nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National
de Investitii “Anghel Saligny”” actualizat, conform anexei 2 la prezentul proiect de hotarare.

Art.II.  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



Anexa nr. 1
la normele metodologice

CERERE DE FINANȚARE
 Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T: PERISORU

JUDEȚUL: CALARASI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Număr /data înregistrare:

(se completează numărul de către U.A.T.) (se completează numărul de înregistrare de la 
registratura MDLPA)

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I): COMUNA PERISORU, JUD. CALARASI

Denumirea obiectivului de investiții:
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN 
COMUNA PERISORU, JUDETUL CALARASI

Tip proiect:
Proiect cu o singură categorie de investiție

Categoria de investiție: b. SISTEM DE CANALIZARE - EXTINDERE
Tip investiție: OBIECTIV DE INVESTITIE NOU
Amplasament: COMUNA PERISORU, JUD. CALARASI
Durata de implementare a obiectivului de 
investiții (luni):

14 LUNI

Hotărârea consiliului local/județean de 
aprobare/ Hotărârea A.D.I.

(Număr/dată)
………………….

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 31.483.374.03 LEI CU TVA
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 30.919.064,13 LEI CU TVA
Valoarea finanțată  de la bugetul local: 564.309,90 LEI CU TVA
Valoare calculată conform standardului de cost 12.321,16 LEI FARA TVA
Cost unitar aferent investiției (calculat) 2.489,88  EURO FARA TVA / locuitor 



3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

a) Pentru sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate:
- Tip rețea: APE UZATE 
- Lungime rețea de canalizare (colectare): 25.442 metri;
- Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 2151 LOCUITORI

b)  Pentru drumurile publice: 
- Tip drum: Drum județean/ Drum comunal/ Drumuri publice din interiorul localităților; Centură

ocolitoare (tip autostradă/ tip drum național cu 4 benzi/ tip drum național cu 2 benzi / alt tip)
- Clasă tehnică: Clasă tehnică I ÷ V
- Lungime drum: …………… metri;
- Lucrări de consolidare: da/nu;
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da/nu;
- Trotuare: da/nu;
- Locurile de parcare, oprire și staționare: da/nu;
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: ……..;
- Bretele de acces, noduri rutiere: da/nu;
- Alte lucrări de arta: da/nu.

c)  Pentru poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale pentru fiecare tip:
- Drumul pe care este amplasat/clasă tehnică: Drum județean/ Drum comunal/ Drumuri publice

din interiorul localităților;
- Număr obiecte: …………;
- Lungime: ………..m;
- Număr deschideri: ……….;
- Număr benzi / lățime: ………

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)

Strada:  PARCULUI Număr:  6 Cod poștal: 917195
Localitatea: COMUNA PERISORU Județul:  CALARASI

Reprezentantul legal al solicitantului : 

Nume şi prenume:  BUCUR IONEL CATALIN
Funcție:  PRIMAR
Număr de telefon fix: 0242 346 010
Număr de telefon mobil: 0724 217 338
Adresă poștă electronică (obligatoriu):   comuna.perisoru@yahoo.com

Persoana de contact: 



Nume şi prenume: BUCUR IONEL CATALIN
Funcție: PRIMAR
Număr de telefon: 0724 217 338
Adresă poștă electronică: comuna.perisoru@yahoo.com

Subsemnatul BUCUR IONEL CATALIN, având funcția de Primar , în calitate de reprezentant legal al 
U.A.T. PERISORU , județul CALARASI,

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate
din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau
comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne
sau internaționale,

Confirm  că  respect  prevederile  art.  4  alin.  (10)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.  95/2021  pentru  aprobarea
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny",

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte,

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să
nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar,
Nume Prenume, BUCUR IONEL CATALIN

Semnătura ………….................






