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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE 

din data de 26.10.2021 

 

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. 166/19.10.2021 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. 

Domnul Avram Ioan-Mircea, preşedinte de şedinţă, a prezentat proiectul ordinii de zi: 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/19.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Comunei Periam în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru 

ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din cadrul Liceului Teoretic Periam; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

2. Proiect de hotărâre nr. 2/19.10.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Periam; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

3. Proiect de hotărâre nr. 3/19.10.2021 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi al 

Comunei Periam; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local.. 

4. Proiect de hotărâre nr. 4/19.10.2021 privind aprobarea modificării și completării, prin act 

adiţional, a contractului de închiriere nr. 2552/20.03.2013 încheiat între Comuna Periam şi 

familia doamnei Grad Maria; 

    -iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local.. 

5. Proiect de hotărâre nr. 5/19.10.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Periam nr. 

23/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 

2022; 

    -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. 6/19.10.2021 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.. 

7. 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 ședinței anterioare extraordinare cu convocare de 

îndată a Consiliului Local Periam care a avut loc în data de 19.10.2021. 

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



2 
 

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 

1/19.10.2021 desemnarea 

reprezentantului 

Consiliului Local al 

Comunei Periam în 

Comisia de evaluare a 

probei de interviu la 

concursul organizat 

pentru ocuparea 

funcțiilor de director 

și de director adjunct 

din cadrul Liceului 

Teoretic Periam 

13 0 1 66/ 

26.10.2021 

2/19.10.2021 aprobarea numărului 

și a cuantumului 

burselor școlare 

aferente semestrului 

I al anului școlar 

2021-2022 pentru 

elevii din 

învățământul 

preuniversitar de 

stat, la nivelul U.A.T. 

Comuna Periam 

14 0 0 67/ 

26.10.2021 

3/19.10.2021 aprobarea Registrului 

local al spațiilor verzi 

al Comunei Periam 

14 0 0 68/ 

26.10.2021 

4/19.10.2021 aprobarea 

modificării și 

completării, prin act 

adiţional, a 

contractului de 

închiriere nr. 

2552/20.03.2013 

încheiat între 

Comuna Periam şi 

familia doamnei 

Grad Maria 

14 0 0 69/ 

26.10.2021 

5/19.10.2021 modificarea și 

completarea H.C.L. 

Periam nr. 

23/22.04.2021 

privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor 

locale în Comuna 

Periam pentru anul 

2022 

14 0 0 70/ 

26.10.2021 
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6/19.10.2021 rectificarea 

bugetului local al 

Comunei Periam pe 

anul 2021 

13 0 1 71/ 

26.10.2021 

 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                                                Secretar general al comunei, 

       AVRAM IOAN-MIRCEA                BRONȚ DACIANA 


