
 
 

 

 

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată 

din data de 21.11.2022 

 

 

Astăzi, data de mai sus, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Periam, 

Judeţul Timiș. Şedinţa extraordinară a fost convocată de îndată, în baza Dispoziţiei nr. 147/18.11.2022 

emisă de domnul Dumitraș Cornel, primar al Comunei Periam. 

 

La şedinţă au participat 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali care alcătuiesc 

Consiliul Local Periam. Au absentat consilierii locali Dărău Oana-Mădălina și Hărdălău Anișoara. 

 

Domnul Căpuşan Ionel, preşedinte de şedinţă, a prezentat proiectul ordinii de zi: 

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înființarea unui centru de colectare deșeuri 

prin aport voluntar în comuna Periam” și implementarea acestuia; 

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

consiliului local 

3. 

 

 

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

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

local 

 

S-a supus spre aprobare Proiectul Ordinii de zi al ședinței extraordinare cu convocare de îndată.  

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

ședinței. 

 

S-a supus spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare ordinare a Consiliului Local Periam 

care a avut loc în data de 27.10.2022. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi). 

 

Numărul de voturi pentru proiectul 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 

86/ 

18.11.2022 

aprobarea proiectului 

„Înființarea unui centru de 

colectare deșeuri prin aport 

voluntar în comuna Periam” și 

implementarea acestuia 

13 0 0 

 

80/ 

21.11.2022 

87/ 

18.11.2022 

rectificarea bugetului local al 

Comunei Periam pe anul 2022 
13 0 0 

 

81/ 

21.11.2022 

              

 

               Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar general al Comunei, 

                 CĂPUŞAN IONEL                                             BRONȚ DACIANA 


