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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE 

din data de 28.04.2022 

 

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. 60/20.04.2022 emisă de domnul 

Dumitraș Cornel, primar al Comunei Periam. 

La şedinţă au participat 12 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali care alcătuiesc 

Consiliul Local Periam. Au absentat motivat consilierii locali Bucșe Adriana, Rus Adrian și Sorca 

Oana-Antonia (fostă Horga). 

Domnul Hulbăr Florin, preşedinte de şedinţă, a prezentat proiectul ordinii de zi: 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 37/20.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Comuna Periam pentru anul 2023; 

-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. 38/20.04.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. 

„AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna Periam, Județul Timiș, pe anul 

2021; 

- iniţiator: primar; 

-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. 39/20.04.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică 

organizată potrivit legii,  a unui teren în suprafață totală de 200 mp, evidențiat în C.F. 

nr.404606 Periam, având nr. cadastral Top: 4141/2099/1/8/201//20/1/75, aflat în proprietatea 

Comunei Periam, domeniu privat, reprezentând teren intravilan; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

4. Proiect de hotărâre nr. 40/20.04.2022 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a 

terenului în suprafață de 150 mp aflat în proprietatea privată a Comunei  Periam, către soții 

Borsos Ladislau și Borsos Georgeta, proprietari ai cotei de 1/1 parte din construcţia înscrisă în 

C.F. nr.404127 Periam; 

-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. 41/20.04.2022 privind rectificarea bugetului local 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. 

6. Diverse 

             S-a supus la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Hulbăr Florin, președinte de ședință. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (12 voturi), aprobându-se astfel ordinea de zi. 

 

S-a supus la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare extraordinare a Consiliului Local Periam 

care a avut loc în data de 26.04.2022 de către doamna Bronț Daciana, secretar general al Comunei 

Periam. 

  S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (12 voturi). 
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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 

37/ 

20.04.2022 

stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în 

Comuna Periam pentru 

anul 2023 

12 0 0 38/ 

28.04.2022 

38/ 

20.04.2022 

aprobarea situațiilor 

financiare anuale ale 

S.C. „AQUA PERIAM” 

S.R.L., având ca unic 

acționar UAT-Comuna 

Periam, Județul Timiș, 

pe anul 2021 

11 0 1 39/ 

28.04.2022 

39/ 

20.04.2022 

aprobarea vânzării, 

prin licitaţie publică 

organizată potrivit 

legii,  a unui teren în 

suprafață totală de 200 

mp, evidențiat în C.F. 

nr.404606 Periam, 

având nr. cadastral 

Top: 

4141/2099/1/8/201//20/

1/75, aflat în 

proprietatea Comunei 

Periam, domeniu 

privat, reprezentând 

teren intravilan 

11 0 1 40/ 

28.04.2022 

40/ 

20.04.2022 

aprobarea vânzării, 

fără licitație publică, a 

terenului în suprafață 

de 150 mp aflat în 

proprietatea privată a 

Comunei  Periam, 

către soții Borsos 

Ladislau și Borsos 

Georgeta, proprietari 

ai cotei de 1/1 parte 

din construcţia 

înscrisă în C.F. 

nr.404127 Periam 

12 0 0 41/ 

28.04.2022 

41/ 

20.04.2022 

rectificarea bugetului 

local al Comunei 

Periam pe anul 2022 

12 0 0 42/ 

28.04.2022 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general al Comunei, 

            HULBĂR FLORIN                        BRONȚ DACIANA 


