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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE 

din data de 20.12.2021 

 

 

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Periam, 

Judeţul Timiș. Şedinţa ordinară a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 192/13.12.2021 emisă de 

domnul Dumitraș Cornel, primar al Comunei Periam. 

La şedinţă au participat 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali care alcătuiesc 

Consiliul Local Periam. A absentat motivat consilierul local  Rus Adrian. 

Doamna Hojda Diana-Mihaela, preşedinte de şedinţă, a prezentat proiectul ordinii de zi: 

 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/13.12.2021 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor 

Publice al Comunei Periam pe anul 2022; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I din cadrul 

consiliului local. 

2. Proiect de hotărâre nr. 2/13.12.2021 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor 

Publice al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2022; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I din cadrul 

consiliului local. 

3. Proiect de hotărâre nr. 3/13.12.2021 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor 

Publice al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei 

Periam pe anul 2022; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I din cadrul 

consiliului local. 

4. Proiect de hotărâre nr. 4/13.12.2021 privind aprobarea închirierii suprafeţei de 45 mp din 

domeniul public al Comunei Periam către S.C. WASA CASINO S.R.L., în vederea amenajării şi 

funcţionării unei terase; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II din cadrul 

consiliului loca.. 

5. Proiect de hotărâre nr. 5/13.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam 

pe anul 2021; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I din cadrul 

consiliului local. 

6. Proiect de hotărâre nr. 6/13.12.2021 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, 

pentru anul 2022; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

consiliului local. 

7. Proiect de hotărâre nr. 7/13.12.2021 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de 

funcţii ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei 

Periam, pentru anul 2022; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 
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Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

consiliului local. 

8. Proiect de hotărâre nr. 8/13.12.2021 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de 

funcţii ale S.C. AQUA PERIAM S.R.L., pentru anul 2022; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

consiliului local. 

9. Proiect de hotărâre nr. 9/13.12.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 

416/2001, pentru anul 2022; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

consiliului local. 

10. Proiect de hotărâre nr. 10/13.12.2021 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru 

asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap 

grav, pentru anul 2022; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

consiliului local. 

11. Diverse. 

             

              S-a supus spre aprobare Proiectul Ordinii de zi al ședinței ordinare.  

             S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi), aprobându-se astfel ordinea de zi 

a ședinței. 

 

S-a supus spre aprobare Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local 

Periam care a avut loc în data de 25.11.2021, de către doamna Bronţ Daciana, secretarul general al 

Comunei Periam. 

             S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi). 

 

Doamna consilier local Hojda Diana-Mihaela, preşedinte de şedinţă, a solicitat Consiliului Local 

aprobarea retragerii de pe ordinea de zi a Proiectului de Hotărâre nr. 5/13.12.2021 - întrucât de la 

data întocmirii acestuia și până la data ședinței au mai intervenit unele modificări - și înlocuirea 

acestuia cu Proiectul de Hotărâre nr. 5/20.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Periam pe anul 2021. 

S-a supus spre aprobare propunerea doamnei consilier local Hojda Diana-Mihaela, preşedinte de 

şedinţă. 

            S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi). 

 

Numărul de voturi pentru fiecare proiect de hotărâre supus analizei Consiliului Local 

Periam și numărul hotărârii adoptate: 

 

Numărul 

proiectului 

de hotărâre 

Conținutul pe scurt 

al proiectului de 

hotărâre 
 

Voturi 

„pentru” 
 

Voturi 

„împotrivă” 
 

„Abțineri” 
 

Numărul 

hotărârii 

adoptate 

1/13.12.2021 aprobarea 

Programului Anual al 

Achizițiilor Publice al 

Comunei Periam pe 

anul 2022 

10 0 4 81/ 

20.12.2021 
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2/13.12.2021 aprobarea 

Programului Anual al 

Achizițiilor Publice al 

Clubului Sportiv 

„AVÂNTUL” Periam 

pe anul 2022 

10 0 4 82/ 

20.12.2021 

3/13.12.2021 aprobarea 

Programului Anual al 

Achizițiilor Publice al 

Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă și 

Canalizare 

(S.P.A.A.C.) al 

Comunei Periam pe 

anul 2022 

10 0 4 83/ 

20.12.2021 

4/13.12.2021 aprobarea închirierii 

suprafeţei de 45 mp 

din domeniul public 

al Comunei Periam 

către S.C. WASA 

CASINO S.R.L., în 

vederea amenajării 

şi funcţionării unei 

terase 

14 0 0 84/ 

20.12.2021 

5/20.12.2021 rectificarea 

bugetului local al 

Comunei Periam pe 

anul 2021 

10 0 4 85/ 

20.12.2021 

6/13.12.2021 privind stabilirea 

structurii 

organizatorice şi a 

statului de funcţii ale 

aparatului de 

specialitate al 

Primarului Comunei 

Periam și ale 

SPCLEP Periam, 

pentru anul 2022 

10 0 4 86/ 

20.12.2021 

7/13.12.2021 privind stabilirea 

structurii 

organizatorice şi a 

statului de funcţii ale 

Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă și 

Canalizare 

(S.P.A.A.C.) al 

Comunei Periam, 

pentru anul 2022 

10 0 4 87/ 

20.12.2021 

8/13.12.2021 privind stabilirea 

structurii 

organizatorice şi a 

statului de funcţii ale 

10 0 4 88/ 

20.12.2021 
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S.C. AQUA PERIAM 

S.R.L., pentru anul 

2022 

9/13.12.2021 aprobarea Planului de 

acţiuni sau de lucrări 

de interes local care 

trebuie prestate 

pentru sumele 

acordate ca ajutor 

social potrivit Legii 

nr. 416/2001, pentru 

anul 2022 

14 0 0 89/ 

25.11.2021 

10/13.12.2021 privind aprobarea 

numărului maxim de 

posturi pentru 

asistenții personali, 

precum și a numărului 

de indemnizații 

acordate persoanelor 

cu handicap grav, 

pentru anul 2022 

14 0 0 90/ 

25.11.2021 

 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                                               Secretar general al comunei, 

     HOJDA DIANA-MIHAELA                BRONȚ DACIANA 

 

 

 

 

 

 


