
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind încheierea Contractului de comodat între Comuna Perişoru şi

Asociaţia Fotbal Club Progresul Perişoru

Consiliul  local  al  comunei  Perișoru,  judeţul  Călăraşi  întrunit  în  şedinţă  ordinară  în  ziua  de
29.03.2022

Având în vedere :
 solicitarea  domnului  STROE  VASILE  în  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. 2.146 din  Codul civil, actualizat;

 avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Perișoru;

În temeiul art 129, alin. 1 , lit. c, alin. 6, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a  din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019, privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE

   
Art. 1. Se aprobă  încheierea 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 public al comunei Perisoru poziția 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. Se aprobă durtata de folosință gratuită pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act
adiţional.

Art. 3. Se aprobă predarea  de către  comodant,  respectiv  primirea  de către  comodatar  în  baza  unui
proces-verbal de predare - primire.
 Art. 4. Se aprobă Contractul de comodat, anexă la prezenta  hotărâre, din care face parte integrantă.

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



Art.6.  Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza compartimentul de specialtate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perisoru.

Secretarul general al comunei Perişoru, judeţul Călărași vă comunica prezenta hotărare persoanelor şi
autortităţilor interesate.

                                                                                                                                    

                                                               PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                  George - Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                                            ...........................…

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                       ...............................

                                      

Nr. 18
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 14 voturi “pentru”, 0 abtineri si 1 impotriva, fata de 15 consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru



Anexa la HCL nr. 18 din 29.03.2022

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. 1.169 si art. 2.146 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 2 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     

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                  George - Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                                            ...........................…

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                       ...............................



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTĂRÂRE
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

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 29.03.2022
Având în vedere :

- 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. 7, lit. a și ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE

   
Art.  1. Se  aproba numarul  de burse  școlare  pentru elevii  Școlii  Gimnaziale  nr.  1,  comuna Perișoru,  județul

Călărași, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022, astfel:

Nr.
crt.

Tip bursă
Numar burse

1. Bursa de merit art. 8, alin. 1 31
2. Burse de studiu art. 10 28
3. Burse de ajutor social art. 14 14

a. Ajutor social financiar 30

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

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

7



TOTAL ELEVI 117

Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor școlare pentru elevii  Școlii  Gimnaziale nr.  1 Perișoru,  județul Călărași
pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022, în concordanță cu criteriile generale ale Ordinului MECTS nr. 5870/2021
cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Ordinul nr.  3073/2022, astfel:

Nr.
crt.

Tip bursă
Cuantum bursă

- lei -
1. Bursa de merit art. 8, alin. 1 200 lei / lunar
2. Burse de studiu art. 10 150 lei / lunar
3. Burse de ajutor social art. 14

d. Ajutor social financiar 200 lei / lunar
e. Elevi orfani sau crescuti de un singur parinte sau 
elevi abandonati de parinti asupra carora a fost instituita o
masura de protectie sociala

200 lei /lunar

f. Elevi care au deficiente / afectari functionale 
produse de boli, tulburari sau afectiuni 200 lei /lunar

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza compartimentul de specialtate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Perisoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Călărași  vă  comunica  prezenta  hotărare  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

                                                                                                                                                                                           
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

                                                                                                  George - Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                                            ...........................…

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                       ...............................

                                      

Nr. 19
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 15 voturi “pentru”, 0 abtineri si 0 impotriva, fata de 15 consilieri prezenţi,
din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARÂRE
privind închierea unui contract de concesiune 

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 29.03.2022
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. 2, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. g si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul Administrativ
aprobat prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile și completarile ulterioare     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

    Art.1. Se aprobă închierea contractului de concesiune, începand cu data de 01.04.2022, între Comuna Perișoru, în
calitate de concedent și domnul Loghinescu Nicu, domiciliat în comuna Vaideeni, judetul Vâlcea, CNP 1700629382771,
posesor al CI seria VX nr. 852185/2021, întrucat aceasta a dobândit în proprietate, prin vânzare - cumparare, imobilul -
construcție edificat pe terenul proprietatea COMUNEI PERIȘOU, situat în comuna Perișoru, str.  Pajiștei, nr.  13, județul
Călărași, înscris în cartea funciară nr. 24017, sub nr. cadastral 24017, teren care face obiectul contractului de concesiune
nr. 34 din 18.05.2001.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul   Călărași va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                             George Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                               ………………………………                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
                                        

Nr. 20
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarâre  a fost adoptată cu : 15 voturi “pentru”, 0 abțineri si 0 împotriva, fața de 15 consilieri prezenţi,
din 15 consilieri locali in funcție, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru.



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARÂRE
privind închierea unui contract de concesiune 

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 29.03.2022
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. 2, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. g si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul administrativ
aprobat prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile și completarile ulterioare     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

    Art.1. Se aprobă inchierea contractului de concesiune, începand 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, întrucat  aceasta  a  dobandit  în  proprietate,  prin  vânzare  -
cumparare, imobilul - constructie  edificat pe terenul proprietatea COMUNEI PERIȘORU, situat în comuna Perișoru, str.
Pajiștei, nr. 33, județul Călărași,  teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 461 din 10.04.1995.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Călărași va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                             George Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                               ………………………………                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
                                        

Nr. 21
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarâre  a fost adoptată cu : 15 voturi “pentru”, 0 abțineri si 0 împotriva, fața de 15 consilieri prezenţi,
din 15 consilieri locali in funcție, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru.



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARÂRE
privind închierea unui contract de concesiune 

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 29.03.2022
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. 2, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. g si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul administrativ
aprobat prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile și completarile ulterioare     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

    Art.1. Se aprobă închierii contractului de concesiune, începand cu data de 01.04.2022, între Comuna Perișoru, in
calitate de concedent și domnul Nae Constantin, domiciliat în comuna Perișoru, str. Nalbei, nr. 17, judetul Călărași, CNP
1750307510016,  posesor  al  CI  seria  KL  nr.  577415/2019,  întrucat  aceasta  a  dobandit  în  proprietate,  prin  vânzare  -
cumparare, imobilul - construcție  edificat pe terenul proprietatea COMUNEI PERIȘORU, situat in comuna Perisoru, str.
Nalbei, nr.  17, judetul Calarasi,  înscris  în cartea funciară nr. 24109, sub nr.  cadastral  24019, teren care face obiectul
contractului de concesiune nr. 499 din 01.04.1994.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Călărași va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                             George Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                               ………………………………                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
                                        
Nr. 22
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarâre  a fost adoptată cu : 15 voturi “pentru”, 0 abțineri si 0 împotriva, fața de 15 consilieri prezenţi,
din 15 consilieri locali in funcție, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru.



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARÂRE
privind  însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat a unor terenuri

situate în comuna Perișoru

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 29.03.2022
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, 

In temeiul 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,



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art.1.  Se aprobă însuşirea documentaţiei cadastrale pentru terenurile situate în intravilanul localității
Perișoru, planul de amplasament şi delimitare, planul de încadrare în zonă, conform anexei care face parte
integranta din prezenta  hotărâre.

Art.2. Se aprobă atestarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Perişoru a terenurilor  prevazute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.

Secretarul general al comunei Perişoru, judeţul  Călărași va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autortităţilor interesate.

                                                                                      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                             George Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                               ………………………………                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
                                        

Nr. 23
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarâre  a fost adoptată cu : 15 voturi “pentru”, 0 abțineri si 0 împotriva, fața de 15 consilieri
prezenţi, din 15 consilieri locali in funcție, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru.



Anexa 1 la HCL  nr. 24 din 29.03.2022 

Tabel cuprinzând imobilele care se inventariază în proprietatea privată a Comunei Perişoru

Nr. crt. Identificator cadastral Suprafaţa
(mp)

Categoria de
folosinţă

Destinaţia

Tarla / Parcela

1. Cv 39, P 4- Sat Perișoru 985 CC Construcţia de locuinţe

2. Cv 39, P 5 - Sat Perișoru 985 CC Construcţia de locuinţe

TOTAL 1970

                                                                                      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                             George Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                               ………………………………                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
                                        



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
                                       

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii contractelor de concesiune incheiate de Consiliul local al comunei Perișoru

Consiliul  local  al  comunei  Perisoru,  judeţul  Călăraşi  întrunit  în  şedinţă  extraordinara  in  ziua  de
29.03.2022,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perişoru, înregistrat sub nr. 3262/18.032022;

-Raportul de specialitate al compartimentului Impozite și taxe locale al comunei Perișoru nr. 3263/18.03.2022;

- prevederile art. 354, alin. 2 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ,

cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 362, alin. 1 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

- Contractele de concesiune încheiate de Consiliul local al comunei Perișoru în perioada 1994 - 2007;

În temeiul 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.

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU

ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art. 1.  Se aprobă  modificarea contractelor de concesiune  încheiate de Consiliul local al comunei Perișoru  în

perioada 1994 - 2007 conform anexei, prin Actul adițional prezentat  în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.
Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza compartimentul de specialtate din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Perișoru.
Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Călărași  va  comunica  prezenta  hotărare  persoanelor  şi

autortităţilor interesate.
                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                  George - Florentin BOCIOAGĂ



                                                                                                            ..............................

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                       ...............................
                                      

Nr. 24
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 15 voturi “pentru”, 0 abtineri si 0 impotriva, fata de 15 consilieri prezenţi,
din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru

Anexa  la HCL nr. 24 din 29.03.2022

ROMÂNIA
COMUNA PERIŞORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

ACT ADIŢIONAL nr. _______ din _______________
 la Contractul de concesiune nr. ______ din ________________

I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre COMUNA  PERISORU, JUD. CĂLĂRAŞI, cu sediul in com. Perisoru, Jud. Călăraşi, având C.U.I.

3796888, cont RO12TREZ2012145020401XXX, deschis la Trezoreria Călăraşi, prin reprezentant legal - primar
Bucur Ionel Cătălin,  in calitate de CONCENDENT si numit in continuare partea intaia,  avand calitatea de
CONCEDENT

şi
_______________________ domiciliat  în  localitatea  ________________,  judetul  Calarasi,  str.

__________________, nr. _______, având CNP _________________, în calitate de CONCESIONAR;

Prevederile  art.  354 alin.  2  si  art.  362,  alin.  1  din  Ordonanta  de  Urgenta  nr.  57/2019 -  privind  Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Punctul 1. Modalitati de plata
La articolul 7  “Sumele prevazute la art.  5, se vor plati prin ordin de plata in contul partii intai nr.

________ deschis la  _____________”, va avea urmatorul cuprins: “Sumele prevazute la art. 5 se vor plati  la
casieria unitaţii sau prin ordin de plata”.

La articolul 8 “Sumele prevazute la art. 5, se platesc in 4 rate trimestriale in termen de 10 zile de la
expirarea fiecarui trimestru. Eventualele regularizari, ca urmare a indexarii datorate ratei inflatiei se vor face
odata  cu  achitarea  celei  de  a  patra  ratei”,  va  avea  urmatorul  cuprins:  “Termenele  de  plată  sunt  pentru
semestrul I pana la 30 martie, pentru semestrul II pana la 30 septembrie”.

La articolul 9 “Intarzierile la plata ratelor trimestriale se vor penaliza, cu penalitati zilnice de 5 la suta
din suma datorata urmand ca daca intarzierile depasec 30 de zile sa se procedeze la retragerea concesionarii”, va
avea urmatorul cuprins:  “Neplata redevenţei  sau executarea cu întârziere  a acestei obligaţii  conduce la
calcularea majorarilor de întarziere şi a penalitătilor, în conformitate cu prevederile legale.”

Actul adiţional  la  contractul de concesiune s-a incheiat in doua exemplare cate unul pentru fiecare
parte, în com. Perişoru, Jud. Călăraşi, la data de _______________.

                CONCENDENT,                                                 CONCESIONAR,
                     PRIMAR,
             Bucur Ionel Cătălin  



PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                  George - Florentin BOCIOAGĂ

                                                                                                               ..............................

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                       ............................…

Anexa  la HCL nr. 24 din 29.03.2022

TABEL CENTRALIZATOR CONTRACTE DE CONCESIUNE - “ ZONA A “

NR.
CRT.

NUME  SI  PRENUME
CONCESIONAR

LOT NR. CONTRACT 

1. STROE TUDOR 39 743/9.05.1994
2. GRIGORE NICOLAE 75 1719/27.12.1995
3. BUFTEA MIHAELA 9 1/09.02.2007
4. DONACHE ANGHEL 4 25/07.01.1999
5. ARICIU VASILE 69 1/30.06.2006
6. DRAGANOIU GHEORGHE 48 885/30.05.1994
7. VOINEA STEFAN 12 899/30.05.1994
8. ANGHEL COSTEL 34 2823/28.11.1997
9. RADULESCU LEANA 86 235/20.02.1995
10. BEZNEA VASILE 54 680/28.04.1994
11. ZECHERU IOSIF 6 661/09.05.1996
12. VISAN LIVIU 67 2820/20.11.1997
13. POSEA DANUT 53 1594/28.11.1995
14. TUDORAN DUMITRU 45 869/30.05.1994
15. HODOROGEA COSTEL 77 511/05.04.1994
16. DUMITRU GHEORGHE 78 510/05.04.1994
17. BATRANCEA CONSTANTIN 71 882/30.05.1994
18. SPINU ION 59 5421/07.04.1994
19. PETRE GHEORGHE 62 1478/23.10.1996
20. NICOLAE GRIGORE 60 540/07.04.1994
21. MUNTEANU CORNEL 52 754/10.05.1994
22. PETRE T ION 40 903/30.05.1994
23. STRUNGARIU DUMITRU GRIGORE 46 868/30.05.1994
24. GRIGORE   GHEORGHE 24 904/30.05.1994
25. NEBUNELEA CONSTANTIN 82 855/25.05.1994
26. DRAGANOIU VASILE 51 32/08.01.1999
27. DIACONU CLAUDIU 84 681/28.04.1994
28. STOIA JAN 39 34/07.01.1999
29. NECULAI CONSTANTIN 32 512/05.04.1994
30. MOGOSANU I. IONEL 57 768/12.05.1994
31. RIZEA ANTON 50 837/13.06.1996



32. RIZEA CONSTANTIN 49 96/20.01.1995
33. BUDILEANU ION 30 897/30.05.1994
34. DULGHERU IONEL 79 3/35.09.2000
35. VALSAN NICOLAE 33 2822/20.11.1997
36. TUDOR GHEORGHITA 85 1/12.07.1999
37. PARTENI CHIRICA 41 663/26 .04.1994
38. GHEORGHE CLAUDIU BOGDAN 64 2829/20.11.1997
39. LUNGU CONSTANTIN 28 687/29.04.1994
40. CRETU DUMITRU 2 40/02.11.2001
41. ILIE COSTEL 20 9/09.10.2000
42. MOTOIU MARIUS 21 600/24.04.1996
43. DRAGANOIU DUMITRU 47 863/25.05.1994
44. DINU MARIA 17 627/21.04.1994
45. MOGOSANU MARIAN FLORIN 58 769/12.05.1994
46. BUDILEANU IULIAN 31 856/25.05.1994
47. SPRANCEANA AUREL 36 30/08.01.1999

48. CARAGATA GHEORGHE 13 8/09.10.2000
49. BALAN CONSTANTIN 18 787/16.05.1994
50. TEPELUS ANA 65 603/29.04.1996
51. MARES STELIAN 29 2/25.09.2000
52. OPRIS PETRE 87 1/04.01.2001
53. BURTEL DUMITRU 38 682/28.04.1994
54. CHIOVEANU FLORIN 80 658/26.04.1994
55. TATUC GHE. ION 15 905/30.05.1994
56. TATUC GHEORGHE 14 839/24.05.1994
57. CHIOVEANU CONSTANTIN 81 659/26.04.1994
58. CREMENEANU DUMITRU 26 795/16.05.1994
59. PATRASCU CONSTANTIN 8 1067/21.08.1995
60. ENACHE NICOLAE 43 2827/20.11.1997
61. MIU CONSTANTIN 55 2826/20.11.1997
62. SPIRU ELVIS 25 27/08.01.1999
63. DINU CRISTIAN  VALENTIN 16 3/30.06.2006
64. CAICAS PETRE 63 41/28.12.2001
65. BENGA ADRIAN LIVIU 22 7/09.10.2000
66. JERAGHESCU NICOLAE 44 4/25.09.2000
67. BUDULEANU CRISTIAN 42 31/08.01.1999
68. DUSA GHEORGHE 72 34/08.01.1999
69. ARICIU CRISTIAN 83 697/03.05.1994
70. CRACIUN ST.ION 68 33/08.01.1999
71. DONACHE GEORGE 5 1382/25.10.1995
72. NAE NICOLAE 74 498/01.04.1994
73. DULGHERU VASILE 2 380/11.03.1996
74. DAVID GEORGE 66 683/28.04.1994

TABEL CENTRALIZATOR CONTRACTE DE CONCESIUNE - “ ZONA B “

NR.
CRT.

NUME  SI  PRENUME
CONCESIONAR

LOT NR. CONTRACT 

75. RADUTU MARIAN 34 13/30.11.2007
76. BOCOVINA MARIA 5 1/16.09.2005
77. ALBU DUMITRU 2 7/06.04.2001
78. FILIPOIU CONSTANTIN 45 2/09.02.2007
79. SAVU ELENA 13 4/19.09.2003
80. MARCU GHEORGHE 7 12/06.04.2001



81. BAICU ION 25 30/20.04.2001
82. STROE ADRIAN ILIE 105 7/09.02.2007
83. NEGOITA DORIN 15 23/30.11.2007
84. JITEA VASILICA 1 6/06.04.2001
85. ICHIM CONSTANTIN 18 25/20.04.2001
86. BORDEI COSTACHE 33 4/23.12.2005
87. MARES ION 11 14/30.11.2007
88. RADU VALERIU 82 37/30.11.2007
89. ALBESCU FLORENTINA 107 42/30.11.2007
90. VISAN GHEORGHITA CATALIN 91 38/30.11.2007
91. FILIPOIU GEORGE 43 16/24.11.2006
92. COSTACHE FLORIN 106 10/30.11.2007
93.  CIRIPOIU PETRE 30 28/30.11.2007
94. GOMOIU ANGHELUS GELU 36 29/30.11.2007
95. DAFINA MIRCEA 53 31/30.11.2007
96. MORCOV PETRE 6 11/06.04.2001
97. FILIPOIU MADALIN 40 6/24.11.2006
98. TUDORICU MARIAN 12 20/30.11.2007
99. ROSU I.CORNEL 14 38/07.09.2001
100. ENE DANIEL 22 45/30.11.2007
101. DAMIAN VASILE 56 39/30.11.2007
102. POPA VASILE GABRIEL 39 25/30.11.2007
103. ILIE MARIUS IONUT 72 27/30.11.2007
104. ENE VICTOR 21 44/30.11.2007
105. STOICA VICTORAS 90 34/30.11.2007
106. ADAM NICOLAE 96 30/30.11.2007
107. BANICA ANGELA 103 3/23.12.2005
108. BURCA ALOIS 3 1/07.03.2003
109. SARIC NETI 74 11/30.11.2007
110. IONITA IONEL VALERIU 9 14/06.04.2001
111. STAN MARIN 41 5/24.11.2006
112. STROE CRISTIAN 104 2/30.06.2006
113. ROTARU NICOLAE 20 5/26.11.2004
114. NICOLAE ION 46 16/30.11.2007
115. CONSTANTIN ALBU MARIUS 48 8/09.02.2007
116. ALBU STEFAN 49 15/30.11.2007
117. SABIE ANDREEA 28 36/30.11.2007
118. RADU MARIANA 71 18/30.11.2007
119. MARCU NICOLAE 10 22/20.04.2001
120. VORNICU VASILE 11 896/20.11.2015
121. STANCIU NICOLAE CONSTANTIN 17 24/20.04.2001
122. DUTA FLORIN SORIN 73 19/30.11.2007
123. RADULESCU GABRIEL 68 12/30.11.2007
124. POPA ION 47 17/30.11.2007
125. ION VASILE VALENTIN 35 3/09.02.2007
126. ROTARU GHEORGHE 54 43/30.11.2007
127. PASCU ANISOARA 50 26/30.11.2007
128. FILIPOIU VIOREL CATALIN 44 4/09.02.2007
129. DEACONU IULIAN 64 82/30.11.2007
130. SIMION ILIE 37 8/24.11.2001
131. SANDRU TUDOR 16 23/20.04.2001
132. BUCOVINA ION 4 9/6.04.2001
133. ION MARIAN 70 32/30.11.2007
134. BUDILEANU CORNELIA 8 13/06.04.2001



135. STROE MANUEL 61 35/30.11.2007
136. NICOLAE PETRUS IONUT 55 24/30.11.2007
137. STOICA IONEL 38 33/30.11.2007

TABEL CENTRALIZATOR CONTRACTE DE CONCESIUNE - “ ZONA C “

NR.CRT NUME  SI  PRENUME
CONCESIONAR

LOT NR. CONTRACT 

138. BUCUR  I.COSTEL 25 268/26.02.1996
139. BUCUR COSTEL 36 2/22.07.1999
140. BICA SEBASTIAN 16 1641/13.12.1995
141. ZOSIM IONEL 33 969/24.07.1995
142. MORARU GHEORGHE 15 40/30.11.2007
143. DAVID STELIAN 12 52/12.01.1996
144. GHEORGHIU DANUT GELU 20 157/24.01.1997
145. MANCILA COSTANTIN 39 41/30.11.2007
146.  SPANU EUGEN 34 21/30.11.2007
147. ZAFIU GHEORGHE 27 18/07.01.1999
148. TOMA COSTEL 9 3/22.11.2018
149. PREDELEANU ILIE 19 1664/24.10.1994
150. TOMA VIOREL 10 17/4.01.1996
151. SAVU GEORGE 40 6/09.10.2000
152. PETRE MARIAN EUGEN 41 1/07.01.2000
153. CHELARU GHEORGHE 14 19/07.01.1999
154. TIGAERU IONEL 6 471/12.04.1995
155. BOGATU VIOREL 35 219/17.02.1995
156. MUSCALITA MIHAI 3 463/10.04.1995
157. ILIE MARIN 28 2830/20.11.1997
158. ANGHEL GHEORGHE 29 344/16.03.1995
159. DRAGANOIU GHEORGHE 4 458/10.04.1995
160. RADUTU VASILE 2 174/1.12.1996
161. NICOARA FANICA 8 36/01.06.2001
162. ILIE N. DUMITRU 21 1011/22.07.1996
163. TOMA DUMITRU 22 244/21.02.1996
164. NICOLAE I .IONEL 23 5/25.09.2000
165. TOMA ION 11 18/04.01.1996
166. SERBAN ILIUTA 17 1446/06.11.1995
167. ILINCA VIOREL 26 400/14.03.1996
168. DULGHERU NASTASE 5 2/08.08.2003
169. NEACSU GHEORGHE 283/03.03.1995
170. VORNICU ROMICA 38 6172/04.09.2013
171. BUCUR GHEORGHE 37 491/27.03.1996
172. PETREA NECULAE 32 2531/24.02.1995
173. VOINEA GHEORGHE 3701/22.03.1993

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                  George - Florentin BOCIOAGĂ

                                                                                                               ..............................

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,



                                           Iulia ANDREI
                                       ............................…

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU

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

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

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

pentru fiul sau Tudor Mihai - Stefan

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 29.03.2022
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,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, art. 139, alin. 3, lit. a şi art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art.1  Se aproba acordarea unui  ajutor de urgenţă  domnului  Tudor Stefan cu domiciliul în comuna Perișoru,
Cartier Jegălia, judeţul Călărași, în vederea efectuarii  ședintelor de kinetoterapie pentru fiul sau Tudor Mihai - Stefan,
constând  bani, ajutor ce nu va depăşi suma de 2.500  lei.

Art.2 - Ajutorul de urgenţă în sumă de 2.500  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.  Primarul comunei Perișoru și compartimentul Buget -Contabilitate, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.



Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Calarasi  va  comunica  prezenta  hotărare  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

                                                                                              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                             George Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                               ………………………………                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
                                       

Nr. 25
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarâre  a fost adoptată cu : 15 voturi “pentru”, 0 abțineri si 0 împotriva, fața de 15 consilieri prezenţi,

din 15 consilieri locali in funcție, care compun Consiliul local al Comunei Perișoru.
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERISORU
917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi

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

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Consiliul  local  al  comunei  Perișoru,  judeţul  Călăraşi  întrunit  în  şedinţă  extraordinară  în  ziua  de
29.03.2022,

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 . 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE

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
- CAP 36.02.50“Alte venituri” se majoreaza cu suma de 9.000 lei                                                         

La partea de CHELTUIELI
- 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)
- 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)



 - CAP 68.02.50’’ Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale’’ titlul 57 ( asistenta sociala )
 -art 57.02.01 (ajutoare sociale in numerar),se majoreaza cu suma de 9.000 lei (stimulent financiar pentru nou 
nascut).

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează compartimentul de specialtate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Perişoru.

Secretarul  general  al  comunei  Perişoru,  judeţul  Călăraşi  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

                                                                                                      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                                      George Florentin BOCIOAGĂ 
                                                                                                        ………………………………
                                        Contrasemnează,

         Secretarul general al Comunei Perişoru,
                                           Iulia ANDREI
                                        ............................…

Nr. 26
Adoptată la Perişoru, astazi 29.03.2022
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu : 15 voturi “pentru”, 0 abtineri si 0 impotriva, fata de 15 consilieri prezenţi,
din 15 consilieri locali in functie, care compun Consiliul local al Comunei Perisoru
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