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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE 

din data de 26.05.2022 

 

 

 

 

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. 80/19.05.2022 emisă de domnul 

Dumitraș Cornel, primar al Comunei Periam. 

La şedinţă au participat toți cei 15 consilieri locali care alcătuiesc Consiliul Local Periam.  

 

Doamna Arnăutu Elena-Mariana, preşedinte de şedinţă, a prezentat proiectul ordinii de zi: 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 46/19.05.2022 privind aprobarea retragerii Comunei Periam din 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”; 

-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. 47/19.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a spaţiilor de joacă și a parcurilor de distracții situate pe domeniul public și privat 

al Comunei Periam; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

3. Proiect de hotărâre nr. 48/19.05.2022 pentru participarea Comunei Periam la „Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 

stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul „Stație de reîncărcare autovehicule electrice în UAT Periam, 

Judetul Timiș”; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

4. Alte probleme de interes local; diverse petiții, adrese, rapoarte etc. 
 

             S-a supus la vot Proiectul Ordinii de zi de către doamna Arnăutu Elena-Mariana, președinte de 

ședință. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi), aprobându-se astfel ordinea de zi. 

 

S-a supus la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local Periam care a avut loc în data de 13.05.2022 de către doamna Bronț Daciana, secretar 

general al Comunei Periam. 

  S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi). 

 

 

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

Periam și numărul hotărârii adoptate: 
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Numărul 

proiectului 

de hotărâre 

Conținutul pe scurt 

al proiectului de 

hotărâre 

Voturi 

„pentru” 
 

Voturi 

„împotrivă” 
 

„Abțineri” 
 

Numărul 

hotărârii 

adoptate 

46/ 

26.05.2022 

aprobarea retragerii 

Comunei Periam din 

Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară 

„DISTRIBUȚIE GAZ 

TIMIȘ VEST” 

15 0 0 46/ 

26.05.2022 

47/ 

26.05.2022 

aprobarea 

Regulamentului de 

organizare şi 

funcţionare a spaţiilor 

de joacă și a parcurilor 

de distracții situate pe 

domeniul public și 

privat al Comunei 

Periam 

15 0 0 47/ 

26.05.2022 

48/ 

26.05.2022 

participarea Comunei 

Periam la „Programul 

privind reducerea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră în 

transporturi, prin 

promovarea 

infrastructurii pentru 

vehiculele de transport 

rutier nepoluant din 

punct de vedere 

energetic: stații de 

reîncărcare pentru 

vehicule electrice în 

localități” și aprobarea 

indicatorilor tehnico-

economici pentru 

proiectul „Stație de 

reîncărcare 

autovehicule electrice 

în UAT Periam, 

Judetul Timiș” 

15 0 0 48/ 

26.05.2022 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general al Comunei, 

 ARNĂUTU ELENA-MARIANA                                               BRONȚ DACIANA 


