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PROIECT   DE  HOTĂRÂRE
privind  aprobarea dezmembrării unui teren proprietate privată a Comunei Perișoru, satul

Tudor Vladimirescu, județul Călărași, precum și aprobarea documentației tehnice de
dezmembrare a acestui teren

nr. 28 / 04.04.2022

            
Primarul Comunei Perișoru, Judeţul Călăraşi,

Având în vedere:

 Referatul  de  specialitate   întocmit  de  Secretarul  General  al  Comunei  Perisoru  prin  care  se
propune  dezmembrarea  în  96  loturi  a  unui  teren  apartinând  domeniului  privat  al  Comunei
Perișoru, situat în satul Tudor Vladimirescu, Str. Lahovari, Comuna Perișoru, Județul Călărași;

 Referatul de aprobare  primarului  Comunei  Perișoru prin care se propune dezmembrarea  în 96
loturi  a  unui  teren  apartinând  domeniului  privat  al  Comunei  Perișoru,  situat  în  satul  Tudor
Vladimirescu, Str. Lahovari, Comuna Perișoru,  Judetul Călărași; 

 Documentația cadastrală întocmită de SC Zenit SRL, societate autorizată;
 Referatul de admitere nr. 84483/2021 emis de O.C.P.I. Călărași;
 Cartea Funciară nr.  25193  pentru terenul intravilan, categorie de folosință Curți Construcții în

suprafață de 109.477 mp;
 Prevederile  H.C.L.  nr.  31/22.07.2021 privind  constatarea  apartenenței  la  domeniul  privat  al

Comunei Perișoru;
 Prevederile  art.  879 din Legea  nr.  71/2011 pentru  punerea  in  aplicare  a  Legii  nr.  287/2009

privind Codul Civil, 
 Prevederile  art.  25  alin.  2  din  Legea  cadastrului  si  publicitatii  imobiliare  nr.  7/1996,  R,  cu

modificarile si completarile ulterioare; 
 Legea nr. 50/1991,republicată, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
 Legea  notarilor  publici  si  a  activității  notariale  nr.  36/1995,  republicată,  cu  modificările  si

completările ulterioare;  

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

Solicit
Consiliului Local Perișoru,

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

Art.1. Aprobarea documentației tehnice  de  dezmembrare  a  imobilului  –  teren intravilan,
categorie de folosință Curți Construcții, situat în satul Tudor Vladimirescu, Str. Lahovari,   Comuna
Perișoru,  Judetul Călărași, înscris în C.F. nr. 25193, proprietate privată a Comunei Perișoru,  în 96



loturi distincte, conform documentației tehnice cadastrale de publicitate imobiliară întocmită de SC
Zenit SRL, anexă  la prezentul proiect de hotărâre, după cum urmează:

 Lotul 1- suprafața de 725 mp.,  nr. cad 25211, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 2- suprafața de 12232 mp., nr. cad 25212, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 3- suprafața de 653 mp.,  nr. cad 25213, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 4- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25214, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 5- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25215, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 6- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25216, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 7- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25217, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 8- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25218, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 9- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25219, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 10- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25220, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 11- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25221, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 12- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25222, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 13- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25223, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 14- suprafața de 2268 mp., nr. cad 25224, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 15- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25225, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 16- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25226, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 17- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25227, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 18- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25228, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 19- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25229, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 20- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25230, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 21- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25231, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 22- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25232, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 23- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25233, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 24- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25234, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții



 Lotul 25- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25235, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 26- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25236, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 27- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25237, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 28- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25238, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 29- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25239, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 30- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25240, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 31- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25241, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 32- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25242, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 33- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25243, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 34- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25244, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 35- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25245, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 36- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25246, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 37- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25247, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 38- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25248, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 39- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25249, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 40- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25250, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 41- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25251, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 42- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25252, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 43- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25253, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 44- suprafața de 908 mp.,  nr. cad 25254, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 45- suprafața de 908 mp.,  nr. cad 25255, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 46- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25256, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 47- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25257, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 48- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25258, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 49- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25259, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții



 Lotul 50- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25260, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 51- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25261, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 52- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25262, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 53- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25263, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 54- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25264, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 55- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25265, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 56- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25266, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 57- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25267, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 58- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25268, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 59- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25269, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 60- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25270, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 61- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25271, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 62- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25272, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 63- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25273, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 64- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25274, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 65- suprafața de 938 mp.,  nr. cad 25275, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 66- suprafața de 940 mp.,  nr. cad 25276, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 67- suprafața de 942 mp.,  nr. cad 25277, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 68- suprafața de 944 mp.,  nr. cad 25278, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 69- suprafața de 946 mp.,  nr. cad 25279, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 70- suprafața de 948 mp.,  nr. cad 25280, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 71- suprafața de 950 mp.,  nr. cad 25281, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 72- suprafața de 952 mp.,  nr. cad 25282, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 73- suprafața de 954 mp.,  nr. cad 25283, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 74- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25284, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții



 Lotul 75- suprafața de 1735 mp., nr. cad 25285, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 76- suprafața de 961 mp.,  nr. cad 25286, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 77- suprafața de 963 mp.,  nr. cad 25287, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 78- suprafața de 965 mp.,  nr. cad 25288, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 79- suprafața de 967 mp.,  nr. cad 25289, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 80- suprafața de 969 mp.,  nr. cad 25290, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 81- suprafața de 971 mp.,  nr. cad 25291, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 82- suprafața de 973 mp.,  nr. cad 25292, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 83- suprafața de 975 mp.,  nr. cad 25293, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 84- suprafața de 977 mp.,  nr. cad 25294, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 85- suprafața de 929 mp.,  nr. cad 25295, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 86- suprafața de 930 mp.,  nr. cad 25296, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 87- suprafața de 983 mp.,  nr. cad 25297, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 88- suprafața de 985 mp.,  nr. cad 25298, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 89- suprafața de 986 mp.,  nr. cad 25299, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 90- suprafața de 988 mp.,  nr. cad 25300, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 91- suprafața de 990 mp.,  nr. cad 25301 teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 92- suprafața de 992 mp.,  nr. cad 25302, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 93- suprafața de 994 mp.,  nr. cad 25303, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 94- suprafața de 996 mp.,  nr. cad 25304, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 95- suprafața de 998 mp.,  nr. cad 25305, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 96- suprafața de 5667 mp., nr. cad 25306, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții.

Art.2. Aprobarea dezmembrării  imobilului  – teren intravilan,  categorie  de folosință  Curți
Construcții, situat în  satul Tudor Vladimirescu, Str. Lahovari,  Comuna  Perișoru,  Judetul  Călărași,
înscris  în C.F. nr. 25193, proprietate privată a Comunei Perișoru,  în 96 loturi distincte, conform
documentației tehnice cadastrale de publicitate imobiliară întocmită de  SC  Zenit SRL, după cum
urmează:



 Lotul 1- suprafața de 725 mp.,  nr. cad 25211, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 2- suprafața de 12232 mp., nr. cad 25212, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 3- suprafața de 653 mp.,  nr. cad 25213, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 4- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25214, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 5- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25215, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 6- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25216, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 7- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25217, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 8- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25218, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 9- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25219, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 10- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25220, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 11- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25221, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 12- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25222, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 13- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25223, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 14- suprafața de 2268 mp., nr. cad 25224, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 15- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25225, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 16- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25226, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 17- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25227, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 18- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25228, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 19- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25229, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 20- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25230, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 21- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25231, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 22- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25232, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 23- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25233, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 24- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25234, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 25- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25235, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții



 Lotul 26- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25236, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 27- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25237, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 28- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25238, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 29- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25239, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 30- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25240, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 31- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25241, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 32- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25242, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 33- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25243, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 34- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25244, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 35- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25245, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 36- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25246, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 37- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25247, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 38- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25248, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 39- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25249, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 40- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25250, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 41- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25251, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 42- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25252, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 43- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25253, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 44- suprafața de 908 mp.,  nr. cad 25254, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 45- suprafața de 908 mp.,  nr. cad 25255, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 46- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25256, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 47- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25257, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 48- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25258, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 49- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25259, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 50- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25260, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții



 Lotul 51- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25261, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 52- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25262, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 53- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25263, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 54- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25264, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 55- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25265, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 56- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25266, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 57- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25267, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 58- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25268, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 59- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25269, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 60- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25270, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 61- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25271, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 62- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25272, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 63- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25273, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 64- suprafața de 955 mp.,  nr. cad 25274, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 65- suprafața de 938 mp.,  nr. cad 25275, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 66- suprafața de 940 mp.,  nr. cad 25276, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 67- suprafața de 942 mp.,  nr. cad 25277, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 68- suprafața de 944 mp.,  nr. cad 25278, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 69- suprafața de 946 mp.,  nr. cad 25279, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 70- suprafața de 948 mp.,  nr. cad 25280, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 71- suprafața de 950 mp.,  nr. cad 25281, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 72- suprafața de 952 mp.,  nr. cad 25282, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 73- suprafața de 954 mp.,  nr. cad 25283, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 74- suprafața de 956 mp.,  nr. cad 25284, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 75- suprafața de 1735 mp., nr. cad 25285, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții



 Lotul 76- suprafața de 961 mp.,  nr. cad 25286, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 77- suprafața de 963 mp.,  nr. cad 25287, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 78- suprafața de 965 mp.,  nr. cad 25288, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 79- suprafața de 967 mp.,  nr. cad 25289, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 80- suprafața de 969 mp.,  nr. cad 25290, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 81- suprafața de 971 mp.,  nr. cad 25291, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 82- suprafața de 973 mp.,  nr. cad 25292, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 83- suprafața de 975 mp.,  nr. cad 25293, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 84- suprafața de 977 mp.,  nr. cad 25294, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 85- suprafața de 929 mp.,  nr. cad 25295, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 86- suprafața de 930 mp.,  nr. cad 25296, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 87- suprafața de 983 mp.,  nr. cad 25297, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 88- suprafața de 985 mp.,  nr. cad 25298, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 89- suprafața de 986 mp.,  nr. cad 25299, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 90- suprafața de 988 mp.,  nr. cad 25300, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 91- suprafața de 990 mp.,  nr. cad 25301 teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 92- suprafața de 992 mp.,  nr. cad 25302, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 93- suprafața de 994 mp.,  nr. cad 25303, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 94- suprafața de 996 mp.,  nr. cad 25304, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 95- suprafața de 998 mp.,  nr. cad 25305, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții
 Lotul 96- suprafața de 5667 mp., nr. cad 25306, teren intravilan categorie de folosință Curți
Construcții

Art.3. Împuternicirea  primarului  comunei,  domnul  Bucur  Ionel  -  Cătălin   în  vederea
reprezentării Comunei Perișoru și a Consiliului Local al Comunei Perișoru în fața notarului public și
la  Oficiul  de  Cadastru  si  Publicitate  Imobiliara  Călărași pentru  încheierea  actului,  semnarea  și
îndeplinirea tuturor formalitaților legale și condițiilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, în
vederea dezmembrării terenului aparținând domeniului privat al Comunei Perișoru după cum a fost
mentionat la art.1.



Art.4. Primarul Comunei Perișoru, prin Compartimentul Cadastru, Urbanism și Amenajarea
Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

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 inchierea unui contract de concesiune 

nr. 29 din 05.04.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Cererea nr.  3352  din  21.03.2022 a  domnului Bolozan Viorel prin care solicita incheierea unui nou
contract de concesiune;

- Contractul de concesiune nr. 877 din 30.05.1994;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 2761 din 15.09.2000;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 3944 din 05.04.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 3945_din 05.04.2022;
- 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 01.04.2022, intre Comuna
Perisoru, in calitate de concedent si  domnul Bolozan Viorel, domiciliat in comuna Perisoru, str.  Dumbravei,
nr.  6, judetul Calarasi,  CNP  1670810510125, posesor al CI seria KL nr.  651657/2021,  intrucat aceasta a
dobandit  in  proprietate,  prin  vanzare  -  cumparare,  imobilul  -  constructie   edificat  pe  terenul  proprietatea
COMUNEI PERISOU, situat in comuna Perisoru, str.  Dumbravei, nr.  6, judetul Calarasi,  teren care face
obiectul contractului de concesiune nr. 877 din 30.05.1994.

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
 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. 30 din 05.04.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Călăraşi ,
         Având în vedere :

- Cererea  nr.  3357  din  21.03.2022 a  domnului  Dinu  Mihai prin  care  solicita  incheierea  unui  nou
contract de concesiune;

- Contractul de concesiune nr. 592 din 14.04.1994;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 1146 din 21.09.2021;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 3947 din 05.04.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 3948_din 05.04.2022;
- 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 01.04.2022, intre Comuna
Perisoru, in calitate de concedent si domnul Dinu Mihai, domiciliat in comuna Perisoru, str. Ghiocel, nr. 35,
judetul Calarasi, CNP 1920428510021, posesor al CI seria KL nr. 542546/2017,  intrucat aceasta a dobandit in
proprietate,  prin  vanzare  -  cumparare,  imobilul  -  constructie   edificat  pe  terenul  proprietatea  COMUNEI
PERISOU, situat in comuna Perisoru, str.  Dan Seceleanu, nr.  11, judetul Calarasi,  teren care face obiectul
contractului de concesiune nr. 592 din 14.04.1994.

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
 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 aprobarea documentatiei de alipire a imobilului cu numarul cadastral 25133, inscris in
Cartea Funciara numarul 25133, cu imobilul avand numarul cadastral 23490, inscris in Cartea

Funciara nr. 23490 a localitatii Perisoru
nr. 32 din 12.04.2022

Primarul comunei Perisoru, judeţul Calarasi,
Având în vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei Perisoru înregistrat

sub nr, 4180 din 12.04.2022, referatul de aprobare al Primarului comunei Perisoru înregistrat sub nr.
4181 din 11.04.2022 precum şi rapoartele de avizare ale comisieiilor de specialitate ale consiliului
local. 

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului Local cu numărul 13 din 20.04.2021 privind insusirea documentatiei
cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat a terenului in suprafata de 500 mp situate in
strada Iasomiei,  nr.  11 bis  in  Comuna Perisoru,  categoria  curti  constructii  ,  aflat  in  intravilanul
localitatii Perisoru,

Hotărârea Consiliului Local cu numărul  44  din  28.10.2021 privind  aprobarea trecerii unor
bunuri din domeniul privat in domeniul public al Comunei Perisoru si completarea bunurilor care
apartin domeniului public al Comunei Perisoru,

Extrasul de carte funciara pentru informare - Carte Funciara nr. 25133 Perisoru.
În temeiul:

- art. 1, alin. 6, art. 23 și art. 25 alin. 2 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu
numărul 7/1996 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.  858  -  865,  art.  866,  art.  879  și  art.  880  din  Codul  Civil  din  2009,  republicat  cu
modificările și completările ulterioare;

- art.  129, alin.  2,  lit.  b,  și  c coroborat cu alin.  4, lit.  f  și cu alin.  6, lit.  c și art.  196, din
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  republicat cu modificările
ulterioare,

Solicit
Consiliului Local Perișoru ,

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



Art. 1. – Aprobarea documentației de alipire a imobilului cu numărul cadastral 25133, înscris

în Cartea Funciară numărul 25133, cu imobilul având numărul cadastral 23490, înscris în Cartea

Funciară numărul 23490 a localității Perisoru, aflate în domeniul  public  al UAT Perisoru, conform

Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.

Art.  2. –  Imputernicirea  domnului  Bucur  Ionel  Catalin  în  vederea  reprezentării  comunei

Perisoru și Consiliului Local al comunei Perisoru, în fața notarului public, precum și la Oficiul de

Cadastru  și  Publicitate  imobiliară  Calarasi,  pentru  îndeplinirea  tuturor  formalităților  legale  în

vederea alipirii imobilelor sus identificate.

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari 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  modificarea si completarea anexei la HCL nr. 64/16.12.2021 privind aprobarea si indexarea

impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022
nr. 31/08.04.2022

Primarul Comunei Perişoru, Judeţul Călăraşi, 
Având în  vedere raportul  de  specialitate  nr.  4101/08.04.2022 si  referatul  de  aprobare  nr.

4102/0.04.2022 al primarului comunei Perisoru in calitatea sa de initiator.
Având în vedere prevederile art. 5, alin.1, lit. a, art. 16, alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. b si art. 27 din Legea
finantelor publice  locale  nr.  273/2006,  cu modificarile si  completarile  ulterioare,  TITLUL IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 296/2020 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,  H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

- Hotararea Consiliului Local Perisoru nr. 64/16.12.2021 privind aprobarea si indexarea impozitelor si
taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2022;

- Hotararea  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Ecomanagement  Salubris  Calarasi  nr.  5  din
28.02.2022 privind aprobarea solicitarii facute de SC RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA de
modificare a tarifelor practicate pentru zona rurala si agenti economici;
 În temeiul art 139, alin. 1, art. 129, alin. 2, lit. b, raportat la alin. 4, lit. c 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.I.  Aprobarea   modificarii  si  completarii  anexei  la  Hotararea  Consiliului  Local  nr.  64  din
16.12.2021 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul
2022, dupa cum urmeaza: la art.  486 - ALTE TAXE LOCALE - Taxa salubrizare se modifica si  va avea
urmatorul cuprins: “ Persoane fizice 6,06 lei /persoana/luna fara TVA la care se adauga 19% TVA de 1,15 lei,
insemnand 7,21 lei/persoana/luna (conform CONTRACT 123/27.11.2018,  Hotararea nr.  790/30.01.2020 si
Hotararea nr. 5/28.02.2022).

Art.II.  Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 64 din 16.12.2021 privind aprobarea si
indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2022 raman neschimbate.

Art.III.  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


