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PROCES - VERBAL 
 

Încheiat astăzi 28 APRILIE 2022, cu ocazia şedinţei ORDINARE 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. 1, art. 134 alin. 1-2, art. 134 alin. 

(3) lit. a), 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 ordinare domnul 

primar domnul primar DUMITRAŞ CORNEL, doamna BRONȚ DACIANA secretar general al Comunei 

Periam, precum și următorii consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, 

AVRAM IOAN-MIRCEA, BOANCAȘ RODICA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUȘAN IONEL, 

CĂPUTĂ LIVIA, CONDREA ADRIAN, DĂRĂU OANA-MĂDĂLINA, HĂRDĂLĂU ANIȘOARA, 

HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN și STRUTINSCHI RODICA.  

Sunt prezenţi 12 consilieri locali.  

Doamna secretar general a comunei înștiințează consiliul local despre faptul că domnii consilieri 

locali Bucșe Adriana, Rus Adrian și Sorca Oana-Antonia (fostă Horga) nu participă la ședința ordinară a 

Consiliului Local Periam, fiind absentă nemotivat. 

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 60 din data de 20 aprilie 

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

şi prin convocarea nr. 2992/21.04.2022, când le-a fost adus la cunoştinţă şi proiectul ordinii de zi. 

Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL, propune următorul 

 

PROIECT AL ORDINII  DE  ZI: 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 

2023; 

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

Periam. 

2. Proiect de hotărâre 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; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local 

Periam. 

3. Proiect de hotărâre 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: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. II din cadrul Consiliului 

Local Periam. 

4. Proiect de hotărâre 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: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. II din cadrul Consiliului 

Local Periam. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2022; 

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

Periam. 

6. Diverse. 

 

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 domnul Hulbăr Florin, președinte de ședință. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (12 voturi), aprobându-se astfel ordinea de zi. 
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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 26.04.2022 de către doamna Bronț Daciana, secretar general al Comunei Periam. 

  Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (12 voturi). 

 

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

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

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, 

raportul compartimentului de specialitate-inspector I principal-impozite și taxe, Proiectul de hotărâre nr. 

37/20.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 2023 și avizul 

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

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 37/20.04.2022. 

În continuare, se poartă diverse discuții pe marginea proiectului privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 2023. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 37/20.04.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (12 voturi). 

 

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

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

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: adresa și referatul Societăţii Comerciale „AQUA PERIAM” 

S.R.L., referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de 

specialitate-inspector I debutant-contabil, Proiectul 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 și avizul Comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local 

Periam. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 38/20.04.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 38/20.04.2022. 

Se votează cu 11 voturi „pentru” și 1 vot abținere (se abține consilierul local Boancaș Rodica). 

 

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi. 

Doamna consilier local Strutinschi Rodica, președintele Comisiei de specialitate nr. II din cadrul 

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: cererea doamnei Boancăș Rodica. referatul de aprobare 

prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate-inspector I principal, 

Proiectul 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 și avizul Comisiei de specialitate nr. II din cadrul Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 39/20.04.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 39/20.04.2022. 

Se votează cu 11 voturi „pentru” și 1 vot abținere (se abține consilierul local Boancaș Rodica). 

 

IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi. 

Doamna consilier local Strutinschi Rodica, președintele Comisiei de specialitate nr. II din cadrul 

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: cererea soților Borsos Ladislau și Borsos Georgeta, referatul 

de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate-inspector I 

principal, Proiectul 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 și 

avizul Comisiei de specialitate nr. II din cadrul Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 40/20.04.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 40/20.04.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (12 voturi). 

 

V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi. 

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

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: raportul compartimentului de specialitate-inspector I 
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debutant-contabil, Proiectul de hotărâre nr. 41/20.04.2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei 

Periam pe anul 2022 și avizul Comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 41/20.04.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 41/20.04.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (12 voturi). 

 

VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi: DIVERSE (alte probleme de interes local, petiții, adrese, 

rapoarte etc.). 

a) Scrisoarea de intenție din data de 31.03.2022  a  Centrului Creştin Apostolic Universal 

Reformat înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 2684/08.04.2022, prin care își exprimă 

intenția unei cooperări/colaborări în vederea implementării unor servicii de „protecţie, asistenţă 

şi integrare socială" a persoanelor care sunt „CAZURI SOCIALE" conform obiectului de 

activitate al asociaţiei religioase; consiliul local ia act de conținutul documentului și propune 

redactarea unui răspuns prin care să se comunice asociației religioase că este de acord cu 

propunerea de colaborare. 

b) Raportul privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în trimestrul I al anului 2022, 

înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 2916/19.04.2022, întocmit de doamna Mariș 

Anca-Maria, în calitate de inspector I asistent-cadastru şi fond funciar cu delegare atribuţii 

agricole în cadrul Primăriei Comunei Periam; consiliul local ia act de conținutul documentului, 

fără obiecțiuni. 

c) În continuare, având în vedere că mandatul președintelui de ședință a ajuns la final, domnul 

consilier local Hulbăr Florin, preşedinte de ședință, adresează invitația consilierilor locali să facă 

propuneri cu privire la nominalizarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, respectiv 

lunile mai, iunie și iulie ale anului 2022. 

Doamna consilier local Hărdălău Anișoara propune ca doamna consilier local Arnăutu Elena-

Mariana să exercite funcția de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 

Doamna consilier local Hojda Diana-Mihaela propune ca domnișoara consilier local Dărău 

Oana-Mădălina să exercite funcția de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 

        Nu se mai fac alte propuneri. 

            Se supune la vot propunerea doamnei consilier local Hărdălău Anișoara. 

             Se votează cu 11 voturi „pentru” și 1 vot abținere (se abține consilierul local Hojda Diana- 

             Mihaela). 

            Se supune la vot propunerea doamnei consilier local Hojda Diana-Mihaela. 

             Se votează cu 1 vot „pentru” și 11 voturi abținere. 

 

În încheiere, nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local Hulbăr Florin, preşedinte 

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

ordinare. 

  

 

 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ 

                              Consilier  local,                                                          Secretar General al Comunei      

                           HULBĂR FLORIN                                      BRONŢ DACIANA 


