
 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 Nr. 135 din 13.10.2022 

 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Periam în şedinţă extraordinară la data de 14.10.2022 

 

          Primarul Comunei Periam, Judeţul Timiş; 

În temeiul art. 105-106, art. 123-126, art. 129, art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 1-2, art. 134 alin. 

4, art. 135-141, art. 155 alin. 1 lit. b și lit. e, art. 196 alin. 1 lit. b, art. 197-200, art. 240 alin. 1-2 și art. 243 

alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 
 

Art. 1. (1) Se convoacă de îndată Consiliul Local al Comunei Periam în şedinţă extraordinară la 

data de 14 octombrie 2022, ora 900, la sediul Consiliului Local al Comunei Periam stabilit în incinta 

Primăriei Comunei Periam, în sala de şedinţe. 

             (2) Ședința se desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali. 

             (3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local cuprinde proiectul de hotărâre (cu 

menționarea titlului, a inițiatorului și indicarea comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Periam care va emite avizul), precum și orice alte probleme de interes local, potrivit Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 
Art. 2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali, 

pe suport de hârtie, la sediul Consiliului Local al Comunei Periam, de către secretarul general al Comunei 
Periam ori de înlocuitorul acestuia, acesta regăsindu-se și în format electronic (PDF) pe pagina de internet 
www.primatimperiam.ro, la eticheta „Consiliul Local”, subeticheta „Proiecte de hotărâri”, anul 2022. 

           (2) Proiectele de hotărâri se vor aviza favorabil sau nefavorabil, după caz, de către comisiile 
de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam în baza competenţelor acestora. 

           (3) Membrii Consiliului Local al Comunei Periam sunt invitaţi să formuleze şi să depună 
amendamente, după caz, asupra proiectelor de hotărâri. 

 
Art. 3. Prezenta dispoziţie se poate contesta de către cei interesaţi la instanţa competentă, în 

termenul prevăzut de lege. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija secretarului 

general al Comunei Periam, doamna Bronț Daciana. 

 

         Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Periam; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Periam; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primatimperiam.ro. 

                                                                                                
                       PRIMAR,                           CONTRASEMNEAZĂ  

             DUMITRAŞ CORNEL                                                          Secretar General al Comunei, 

                                                                                                                        BRONŢ DACIANA   

 

 

  
R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PERIAM 

Judeţul Timiş, 307315, Comuna Periam, str. Mureşului, nr.1 bis 
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail: office@primatimperiam.ro 

 

 

 

http://www.primatimperiam.ro/
http://www.primatimperiam.ro/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI PERIAM,  

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI PERIAM NR. 135/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) 13/10/2022 

 

2 Comunicarea către prefectul județului2) 13/10/2022 

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 13/10/2022 

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) - 

5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 13/10/2022 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 

exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 

5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 



 

                                                                                          ANEXA Nr. 1 

        La Dispoziția nr. 135 din 13.10.2022 

 

 
Şedinţa EXTRAORDINARĂ a Consiliului Local al Comunei Periam care se va desfășura în data de 

14 OCTOMBRIE 2022 va avea următorul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
redactat în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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 - etapa a II-a”; 

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

Consiliului Local Periam. 

 

 

 

 

Important: 

- data limită a depunerii rapoartelor de către Compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Comunei Periam: 13.10.2022, până la ora 1500;  

- data limită a depunerii avizului de către Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Periam: 14.10.2022, până la ora desfășurării ședinței. 

 

 

 

 

           PRIMAR,                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

DUMITRAȘ CORNEL                                        BRONŢ DACIANA 


