
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
                                       

HOTARARE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă de trei

luni februarie 2022 – aprilie 2022

Consiliul local al  comunei Perisoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă  extraordinara in
ziua de 10.02.2022,

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 1233/02.02.2022 întocmită de Primarul comunei Perișoru,
- raportul de specialitate nr. 1232/02.02.2022 întocmit de secretarul general al comunei Perișoru,
- prevederile  art.  123,  alin.  1  din  Ordonanței  de  Urgența  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, un  consilier  local  poate  exercita  funcţia  de
preşedinte de şedinţă cel mult trei luni.

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perisoru;
In temeiul art. 129, alin. 2, art. 139, alin. 3 din  Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

HOTARASTE:

Art. 1. Domnul consilier Bocioagă George - Florentin se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local Perisoru pentru o perioadă de trei luni  februarie 2022 – aprilie 2022.

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. 6
Adoptată la Perişoru, astazi 10.02.2022
Prezenta hotarare  a fost adoptata cu :  14 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.



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PERIȘORU

 917195 – sat. Perișoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perișoru, jud. Călărași
Tel. / fax 0242346010

e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com

HOTARÂRE
privind aprobarea planului de acțiuni și  lucrari de interes local desfașurate de beneficiarii de

ajutor social conform prevederilor Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru
anul 2022

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
10.02.2022

Având în vedere:
- inițiativa Primarului comunei Perișoru, județul Călărași prin referatul de aprobare la proiectul de

hotarâre, înregistrat sub nr. 1197/ 02.02.2022;
-  raportul  compartimentului  de  specialitate  al  comunei  Perișoru,  judetul  Călărași nr.

739/22.01.2022;
- prevederile  art.  6,  alin.  2,  6,  7,  8  si  9  din  Legea  416/2001  privind  venitul  minim garantat,

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

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

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

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Perisoru;
In temeiul art. 139, alin. (1) si ale. art. 196, alin. (1), lit. a din Codul administrativ aprobat prin

O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile și completările ulterioare,

     
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 

ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art. 1. Se aproba Planul anual de actiuni si  lucrari de interes local desfasurate de beneficiarii de
ajutor social, conform anexei – parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2.  Cu  ducere  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  se  insarcineaza  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. 7
Adoptată la Perişoru, astazi 10.02.2022
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.

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 bugetului local al comunei Perisoru pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
10.02.2022

Având în vedere :
- Referatul de aprobare  al Primarului comunei Perișoru nr. 1270 din 03.02.2022 cu privire la aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

Ținad seama de :
-  Raportul  de specialitate  de specialitate  nr.  1271/03.02.2022  al  expertului contabil  prin  care solicita
adoptarea unei hotarari privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
- Adresa nr.  499/06.01.2022, emisa de Administratia Judeteana  a Finatelor Publice Calarasi prin care se
repatizeaza sumele defalcate;

În conformitate cu prevederile :
- Art. 6 din Legea  52/2003 privind transparent decizionala in administratie;
- Legii 371/2021  privind legea bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii 273/2006 privind fiantele publice locale;

În temeiul Ordonanţei  de Urgenţă nr.  57/2019 privind  Codul  administrativ, cu  modifcarile  si
completarile ulterioare, art 129, alin. l şi alin. 2, lit.b, coroborat cu alin. 4, lit.a, art.139, alin. 3, lit. a si
art.196, alin. 1, lit.a.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Perișoru, județul Călărași pentru anul 2022 conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

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. 8
Adoptată la Perişoru, astazi 10.02.2022
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

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Perișoru nr. 52 din 28.10.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ
pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației

a proiectului privind obiectivul  “ Extindere rețea de canalizare în comuna Perișoru, județul
Călărași ” 

Consiliul local al comunei Perișoru, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
10.02.2022

Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Perișoru nr. 1.339 din 04.02.2022
- Raportul întocmit de secretarul general al comunei Perișoru înregistrat cu nr. 1.340 din 04.02.2022
- Analizând  prevederile  Ordonanței  de  Urgență a  Guvernului  României  nr. 95/2021  pentru

aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”
- Luând act de Ordinul nr.1851/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în

aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de  Urgență a  Guvernului  României  nr. 95/2021  pentru
aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”,

- Luând în considerare prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de
elaboareșsi  conținutul  cadru  al  documentației  tehnico-economice  aferente  investițiilor  publice,
precum și a structurii  și metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

- Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Perișoru;
În 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 ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIȘORU 
ADOPTĂ PREZENTA HOTARÂRE

   
Art. I. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 52 din 28.10.2021 privind aprobarea cererii

de finațare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice
și Administrației a proiectului privind obiectivul  “ Extindere rețea de canalizare  în comuna Perișoru,
județul Călărași ”:

Articolul 1 se modifică și va avea urmatoarul cuprins: “Aprobarea depunerii cererii de finanțare
întocmită conform prevederilor prevezute  în Anexa nr.  1 la Normele Metodologice pentru punerea  în
aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului  României nr.  95/2021 pentru aprobarea Programului
Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru investiția:  “ Extindere rețea de canalizare în comuna
Perișoru, județul Călărași ” pentru care se solicită finanțarea în baza Programului Național de Investiții
“Anghel Saligny”,  actualizat  ă  , conform anexei 1 la prezenta  hotărâre.

Articolul 2 se modifică și va avea urmatorul cuprins: “Aprobarea Devizului General estimativ,
anexa la prezenta hotărâre, întocmit conformei Anexei nr. 2.1 la Normele Metodologice pentru punerea în
aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului  României nr.  95/2021 pentru aprobarea Programului
Național de Investiții “Anghel Saligny”” actualizat, conform anexei 2 la la prezenta  hotărâre.



Art.II.  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. 9
Adoptată la Perişoru, astazi 10.02.2022
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


