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PROCES  - VERBAL 

 
Încheiat astăzi 13 MAI 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Periam, 

care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei Comunei Periam 

 

  

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art. 129, art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 1-2, art. 134 

alin. 4, art. 137-139, art. 141 și art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei extraordinare domnul primar 

DUMITRAŞ CORNEL, doamna BRONȚ DACIANA secretar general al Comunei, precum și următorii 

consilieri locali ai Comunei Periam: AVRAM IOAN-MIRCEA, BOANCAȘ RODICA, BUCȘE 

ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUȘAN IONEL, CĂPUTĂ LIVIA, CONDREA ADRIAN, 

DĂRĂU OANA-MĂDĂLINA, HĂRDĂLĂU ANIȘOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, RUS 

ADRIAN, SORCA OANA-ANTONIA (fostă Horga) și STRUTINSCHI RODICA.  

Sunt prezenţi 13 consilieri locali.  

Doamna secretar general a comunei înștiințează consiliul local despre faptul că doamna consilier 

local Arnăutu Elena-Mariana și domnul consilier local Hulbăr Florin au anunțat în prealabil că nu pot 

participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Periam, din motive personale, fiind absenți motivat.  

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 78 din data de 12 mai 

2022, iar consilierii locali au fost invitați prin intermediul secretarului general al Comunei Periam 

telefonic şi prin convocarea nr. 3629/12.05.2022, când le-a fost adus la cunoştinţă şi proiectul ordinii de 

zi. 

Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL, propune următorul 

 

P R O I E C T   A L   O R D I N I I   D E   Z I: 
 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 36/11.04.2022; 

- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului 

Local Periam. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul 
„Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Periam - Realizarea de piste pentru 

biciclete la nivel local”; 

- iniţiator: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului 

Local Periam. 

 

Având în vedere faptul că doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana - care a fost aleasă 

președinte de ședință pentru perioada mai-iulie 2022 - nu participă la ședința extraordinară, se fac 

propuneri cu privire la alegerea unui nou președinte care să conducă lucrările ședinței. 

Doamna consilier local Strutinschi Rodica propune ca domnul consilier local Avram Ioan-Mircea 

să fie preşedinte pentru această ședință. 

Nu se mai fac alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea doamnei consilier local Strutinschi Rodica. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi). 

 

Secretarul general al Comunei Periam aduce la cunoștință consiliului local îndeplinirea condițiilor 

prevăzute de art. 136 alin. 8 din Codul Administrativ. 

 

Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi de către președintele de ședință, domnul consilier local 

Avram Ioan-Mircea. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi), aprobându-se astfel ordinea de zi a 

ședinței. 
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Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare extraordinare a Consiliului Local Periam 

care a avut loc în data de 11.05.2022 de către doamna Bronţ Daciana, secretarul general al Comunei 

Periam. 

S-a votat cu 12 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (se abține consilierul local Boancaș Rodica). 

 

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi. 

Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președinte al Comisiei de specialitate nr. I din cadrul 

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului 

de specialitate-inspector I principal-urbanism și amenajarea teritoriului, Proiectul de hotărâre nr. 

44/12.05.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 36/11.04.2022 și avizul 

Comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 44/12.05.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 44/12.05.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi). 

 

II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi. 

Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președinte al Comisiei de specialitate nr. I din cadrul 

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului 

de specialitate-inspector I principal-urbanism și amenajarea teritoriului, Proiectul de hotărâre nr. 

45/12.05.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul „Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde în comuna Periam - Realizarea de piste pentru biciclete la nivel 

local” și avizul Comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 45/12.05.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 45/12.05.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi). 

 

 Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local Avram Ioan-Mircea, preşedinte de 

şedinţă, mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările şedinţei 

extraordinare cu convocare de îndată. 
 

 

 

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ 

                       Consilier  local,                                                          Secretar General al Comunei,      

                AVRAM IOAN-MIRCEA                          BRONŢ DACIANA 


