
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 ordinară în ziua de 03.03.2022
Având în vedere :

- Cererea  nr.  1.808 din  16.02.2022  a  doamnei  Miu  Elena  Maria  prin  care  solicita  incheierea  unui  nou contract  de
concesiune;

- Contractul de concesiune nr. 27 din 08.01.1999;
- Contractul de vanzare - cumparare nr. 522 din 14.02.2022;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 1.841 din 16.02.2022;
- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 1.840 din 07.02.2022;
- 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 01.03.2022, intre Comuna Perișoru, in calitate
de  concedent  si  doamna  Miu  Elena  -  Maria,  domiciliat  in  comuna  Perișoru,  str.  Magnoliei,  nr.  2,  judetul  Călărași,  CNP
2871105510027, posesor al CI seria KL nr. 409413/2013,  întrucat acesta a dobândit  în proprietate , prin vânzare - cumparare,
imobilul - construcție  edificat pe terenul proprietatea COMUNEI PERIȘORU, situat in comuna Perișoru, str. Dumbravei, nr. 2,
județul Călărași,  înscris in cartea funciară nr. 23880 - C1, sub nr. cadastral 23880 - C1, teren care face obiectul contractului de
concesiune nr. 27 din 08.01.1999.

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. 10
Adoptată la Perişoru, astazi 03.03.2022
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
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H O T A R A R E
privind aprobarea  cheltuielilor pentru transportul cadrelor didactice

Consiliul local al comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 03.03.2022
Având în vedere :

- Adresa  nr.  484 din 14.02.2022  inregistrata la Primaria comunei Perisoru sub nr.  1.734 din 15.02.2022 prin
care solicita emiterea unei hotarari a consiliului local Perisoru privind aprobarea cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022.

- Instructiunea  nr.  2/17.02.2012  emisa  de  catre  Ministerul  Educatiei,  Cercetarii  si  Sportului  prin   care
cheltuielile pentru deplasarea cadrelor didactice se propun spre aprobare consiliului local;

- HGR  nr.  72/2013  privind  aprobarea  Normelor  metodologice   pentru  determinarea  costului  standard  per
elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura
din  bugetul  de  stat,  din  sume  defalcate  din  T.V.A.  prin  bugetele  locale,  pe  baza  costului  standard  per
elev/prescolar;

- Referatul de aprobare intocmit  de primarul comunei Perisoru nr. 1.827 din 16.02.2022;
- Raportul secretarului general al  comunei Perisoru inregistrat sub numarul 1.828 din 16.02.2022;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;

In temeiul art. 139, alin. 3 si ale. art. 196, alin. 1, lit. a din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.
57/2019,     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

    Art.1. Se aproba cheltuielile pentru transportul cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022 in suma de 2.405
lei.

Art.2.  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  Calarasi  va  comunica  prezenta  hotărare  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.
                   
                                                                                                PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                                                                               George Florentin BOCIOAGĂ
                                                                                               ………………………………                     

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

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

Nr. 11
Adoptată la Perişoru, astazi 03.03.2022
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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comnei Perișoru în Comisia de evaluare a probei de

interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie - aprilie 2022
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Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 03.03.2022
Având în vedere :

-Referatul de aprobare al primarului comunei Perişoru, înregistrat sub nr. 1.740 din 15.02.2021;

-Adresa nr. 64/10.02.2022, emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Călărași, înregistrată la Primăria Comunei

Perișoru cu nr.  1.624/1.02.2022, raportul  secretarului general al comunei Perișoru nr.  1.739/15.02.2021, precum şi

avizul comisiilor de specialitate,

- Potrivit prevederilor art. I, art. 5, alin. 4, lit. c) (ii) din Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3.026/2022 pentru

modificarea și completarea Metodologiei privind Organizarea și desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor

de director si  director adjunt  din unitățile de invatământ preuniversitar de stat,  aprobată prin  Ordinul  Ministrului

Educaţiei nr. 4.597/2021,
In temeiul  prevederilor art. 129,  alin. 7, lit.  a,  art.  196,  alin. 1,  lit  a din  Ordonanța  de  Urgență  a

Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art. 1. Se desemnază doamna  Mareș Erica, reprezentant al Consiliului Local Perișoru ca membru şi doamna

Bărbieru Ancuța,  ca membru de rezervă, în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru

ocuparea funcţiei de director/director adjunct la Școala Gimnazială nr. 1 Perișoru.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însarcinează persoanele nominalizate la art.1.
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. 12
Adoptată la Perişoru, astazi 03.03.2022
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.
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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 acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascut

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 03.03.2022
Având în vedere :

- Proiectul de hotarare privind acordarea unui stimulent nr.  1,644 din 10.02.2022 initiat  de cosnilierii  PMP
Bocioagă George -Florentin si Crăciun Gheorghe;

- Prevederile  art. 258, alin. 3, art. 263 si art. 487 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicat;
- Prevederile  art. 2, alin. 1, art. 3, alin. 1 și 2, art. 5, lit. m, art. 66, alin. 1, alin. 4 si art 68, alin. 1 din Legea

asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
- Prevederile  art. 2, art. 9, alin. 2 si art. 36, alin. 2  din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile  art. 129, alin. 2, lit. d și alin. 7, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul admnistrativ, cu modificările ulterioare;
- Referatul de aprobare elaborat de cosilierii locali  PMP ai comunei Perisoru,
- Raportul intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Perișoru,
- 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.  Cu data  prezentei,  se   aprobă acordarea  unui  stimulent  financiar  pentru  nou-  născuți,  dupa cum
urmeaza:

- 2.500 lei pentru primul nou nascut
- 3.000 lei pentru al doi lea nou nascut 
- 5.000 lei pentru al trei lea nou nascut
În cazul copiilor gemeni/tripleți remunerarea se face în funcție de numărul acestora.
Art.2.  Se aproba Metodologia privind acordarea stimulentului pentru nou - nascuți, conform Anexei 1, parte

inregranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor  prezentei  hotărâri  se însărcinează Compartimentul  Asistenta

sociala și Compartimentul Buget - contabilitate din cadrul Primăriei 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. 17
Adoptată la Perişoru, astazi 03.03.2022
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Prezenta hotarâre  a fost  adoptată cu :  14  voturi  “pentru”,  1 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. 17 din 03.03.2022

Metodologia 
privind acordarea stimulentului financiar pentru nou - născuți

I. Beneficiari
Beneficiarii  prezentei metodologii sunt parinții/parintele copilului/copiilor nascut/nascuți vii  cu domiciliu  l

sau resedinta   pe raza administrativ teritorial  ă   a comunei Peri  ș  oru   și care locuiesc efectiv în comuna Perișoru  .

II. Depunerea cererii  si documentele obligatorii
Cererea privind acordarea stimulentului  pentru nou -  nacut  se  va depune,  pentru fiecare  nou -  nascut  la

Compartimentul asistenta sociala, impreuna cu toate documentele necesare.
Acte necesare:

- actul de identitate al unuia din parinti;
- certificatul de nastere al copilului;
- certificatele de nastere ale celorlalti copii nascuti anterior;
- cerere tipizata conform anexei la prezenta metodologie;
- extras de cont, dupa caz.

III. Analizarea dosarului şi condiţii de acordare:

Beneficiarii prezentei metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la sediul Primăriei
comunei Perisoru, Compartiemnt asistenţă socială.

Condiții de acordare :

-  Stimulentul pentru nou născut se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere
şi documente justificative.

- Părinţii se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului;

- Cel puţin unul dintre părinţi are domiciliul stabil sau viza de reşedinţă în comuna Perisoru;

- Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet, iar copiile documentelor
jusitificative sunt semnate pentru conformiatte cu originalul;

- Termenul de depunere a dosarului este de 45 de zile de la data naşterii copilului.

- Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii, persoanele care:
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- Nu se încadrează în condiţiile de eligibilitate stabilite de prezenta metodologie;

- Au depus un dosar incomplet sau actele care însoţesc cererea nu sunt valabile (sunt expirate, nu
conţin semnătură sau ştampila etc.), nu sunt semnate pentru conformitate cu originalul;

- Nu au respectat termenul de depunere a cererii.

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

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ..............................
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Anexa A la Metodologia privind acordarea Stimulentului pentru nou-născuţi

CERERE
pentru acordarea stimulentului pentru nou-născut

Subsemnatul/subsemnata ___________________________________________ cu domiciliul in comuna
Perișoru, sat. ____________________________ str. ____________________, nr. ______,   judetul Călărasi,  nr.
telefon __________,  posesor  al  B.I./C.I.  seria _________,  nr. ____,   eliberat  de  ___________ la  data  de
____________,  avand CNP _____________________________vă rog să îmi aprobaţi acordarea stimulentului
pentru nou-născut.

Copilul a fost înregistrat în registrul stării civile al localităţii _____________________,sub numele de
_______________________, avand  CNP , cu certificate de naştere seria_______, nr.______.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile art. 326 din codul penal privind infracţiunea de fals în
declaraţii că, pentru copilul identificat cu CNP _________________________, s-a depus doar prezenta cerere, în
vederea acordării stimulentului pentru nou-născut,  respectiv că situaţia personală ce rezultă din documentele
justificative este cea reală.

Totodată, declar că eu şi soţul/soţia___________________________________, ne ocupăm

de creşterea şi îngrijirea copilului_______________________________________.

Menţionez că doresc ca suma de bani:

- Să fie virată în contul bancar____________________________________

- Să fie ridicată de la caserie de titularul cererii în baza B.I./C.I. seria ______ nr. ____________.

Semnătura,
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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 aprobarea utilizarii excedentului realizat la 31.12.2021, pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
03.03.2022

Având în vedere :
- Raportul  intocmit  de  compartimentului  de  specialitate  al  primarului  inregistrat  cu  nr.  2202  din

24.02.2022;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 2203 din 24.02.2022;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Perisoru;

- Prevederile  art.  39,  din  Legea  nr.  237/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art 129 alin. 1 coroborate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin.

3, lit. a si art. 196, alin. 1, lit. a  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind  Codul administrativ, cu
modificările și completările .     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art.1. Se  aproba   utilizarea  excedentului  realizat  la  31.12.2021,  pentru  anului  2022
conform anexei.

Art.2. 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 va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  şi
autortităţilor interesate.

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

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

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

Nr. 15
Adoptată la Perişoru, astazi 03.03.2022
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.
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Anexa la HCL  nr. 15 din 03.03.2022

Utilizarea sumei de 3.632.000 lei din excedentul anului 2021, pentru acoperirea cheltuielilor cu
investitiile din sectiunea de Dezvoltare- SURSA -A dupa cum urmeaza:

Sectiunea de dezvoltare Titlul 58=1.360.000 lei Titlul 71=2.272.000 lei
 CAPITOLELE URMATOARE:
65.02 invatamant                                              71.           200.000
 65.02 invatamant      AFIR                               58.          110.000
67.02  camin             AFIR                                58           480.000
70.02 alimentare cu apa                                    71.        2.072.000
74.02    canalizarea   AFIR                               58.           770.000
TOTAL SECTIUNE DEZVOLTARE          =         3.632.000 lei                     

Utilizarea  excedentului    in  suma  de  155.034   lei,  aferent  anului 2021,pentru  acoperirea
cheltuielilor din sectiunea de Functionare- SURSA -E dupa cum urmeaza:
cap 65.10 titlul 20(bunuri si servicii)  =    24.716
cap 70.10 titlul 20(bunuri si servicii)  =  130.318

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

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

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

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

                                        Contrasemnează,
         Secretarul general al Comunei Perişoru,

                                           Iulia ANDREI
                                        ............................
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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 aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, alte
mijloace de transport, utilaje, motounelte și  pentru consumul lunar de carburanţi 

al acestora la nivelul Comunei Perisoru
 

Consiliul local al  comunei Perișoru, judeţul  Călăraşi  întrunit  în şedinţă ordinară în ziua de
03.03.2022

Având în vedere :
- Prevederile art. 1, alin. 1, 3 și 4, art. 4, alin. 5, art. 5, alin. 1, 1¹, 3¹ și 9³, art. 6, anexa nr. 2, punctele
I.A.2,  I.B,  I.C,  II.A.3  și  2.B,  precum și  Anexa  3,  punctual  I.B.6   din  Ordonanţa  Guvernului  nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli  pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţii publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 258 /2015, O.G. nr. 16/2018,
O.G.R. nr. 20/2018);
- Prevederile art. 14, alin. 2 și 3 și art. 25, alin. (1) lit. f) și g) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-  Prevederile  Ordinului  M.T.T.  nr.  14/1982  pentru  aprobarea  normativului  privind  consumul  de
combustibil şi ulei pentru automobile
-  Prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administraţia  publică,  cu
modificările şi completările ulterioare,
- Raportul de specialitate al secretarului Comunei Perisoru;
- Referatul de aprobare al viceprimarului Comunei Perisoru, Jud. Călărași;
 În temeiul  art. 139 alin. 1 și art. 129, alin. 7 , lit. a din  Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.

57/2019, cu modificarile și completarile ulterioare  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art.1. (1) Începând cu anul 2022 se aprobă normativele de cheltuieli privind acțiunile de protocol,
pentru Comuna Perisoru, după cum urmează:

I.  Organizarea de mese oficiale oferite de către primarul Comunei Perisoru :
A.  Organizarea de mese oficiale: 
               - Limitele valorice sunt stabilite până la suma de 100 lei/persoană;
B  .    Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau al şedinţelor organizate de către
primar:  - Limitele valorice sunt stabilite până la suma de 20 lei/persoană;

(2) Cheltuielile privind acțiunile de protocol se stabilesc prin bugetul anual, aprobat de către consiliul
local cu această destinație. 

 (3) Cheltuielile privind acțiunile de protocol vor fi justificate, conform prevederilor legale.

Art.2. Se aprobă organizarea parcului auto al Comunei Perisoru privind dotarea cu autoturisme, alte
mijloace de transport din dotarea primăriei Comunei Perisoru, care nu intră sub incidența  prevederilor O.U.G.
nr.  80/2001  privind  stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  şi
instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, utilaje și motounelte, după cum urmează:

I. Autoturisme:
- un autoturism marca Renault Kangoo

II. - Alte mijloace de transport din dotarea Primăriei Comunei Perisoru care nu intră sub incidența
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prevederilor  O.U.G.  nr.  80/2001  privind  stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare: 

- Buldoexcavator 
- Schäffer 9660T
- Tractor U 650
- Microbuz pentru transport elevi, 16+1 locuri, marca Fiat

II. - Utilaje și motounelte:
- Motofierăstrău (taiat brazi)  - 2 buc
- Motofierastrau (drujbă) - 1 buc;

            - Motocoase – 4 bucati 
- Motopompa - 1 buc
- Generator - 2 buc (motorina - benzina)
- Atomizor - 1 buc

Art.3.  Începând cu anul 2022, normativele de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanţi pentru
autoturismul,  autovehiculele,  utilajele  și  motouneltele  aflate  în  dotarea  proprie  a  unităţii  administrativ
teritoriale–Comuna Perisoru, în limită maximă, se aprobă conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte
integrantă din aceasta.

Art.4. (1) În cazul unor situații special (calamități, incendii, inundații și înzăpeziri), atunci când se
impun intervenții urgente sau de durată, se vor folosi toate resursele din dotare, asigurându-se combustibilul
necesar pentru utilajele sau motouneltele cu care se intervine, până la înlăturarea sau oprirea fenomenului,
care a cauzat situația specialăși revenirea la normalitate.

(2) Cantitățile de combustibil utilizate în situațiile prevăzute la alineatul 1, vor fi gestionate separat în
funcție de tipul intervenției, utilajele folosite și orele de funcționare ale acestora și nu vor fi considerate o
depășire a normei de consum, chiar dacă acestea au atins/depășit norma stabilită ]n anexa nr. 1 la prezentul
proiect de hotărâre;

(3) Cheltuielile privind consumul de carburant vor fi justificate, conform prevederilor legale.
Art.5. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice hotărâre a Consiliului Local al

Comunei  Perisoru  privind  stabilirea  normativelor  proprii  pentru  consumul  lunar  de  carburanţi pentru
autovehiculele / utilajele, aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale - Comuna Perisoru.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredinţează primarul  Comunei  Perisoru,
domnul Catalin BUCUR.

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. 13
Adoptată la Perişoru, astazi 03.03.2022
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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
03.03.2022,

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perisoru nr. 2.516 din 03.03.2022;
-  Raportul  intocmit  de  compartimentului  de  specialitate  al  primarului  inregistrat  cu nr.  2.505  din
03.03.2022;
-  Urmare a alimentarii din data de 02.03.2022 de catre A.J.P.I.S Calarasi a sumelor privind ajutorul
pentru incalzirea locuintei cu lemne in suma de 13.500,00 lei.

-  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 42.02.34 ''subventii pentru ajutor incalzire locuinte", se majoreaza cu suma de  13.500 lei
La partea de CHELTUIELI

-CAP 68.15.01. “ Ajutor social” titlul 57 (asistenta sociala)
-art. 57.02.01 “ajutoare sociale in numerar”, se majoreaza cu suma de 13.500 lei

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
                                        ............................…
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Adoptată la Perişoru, astazi 03.03.2022
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


