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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE 

din data de 24.11.2022 

 

 

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. 144/17.11.2022 emisă de 

domnul Dumitraș Cornel, primar al Comunei Periam. 

La şedinţă au participat toți cei 15 consilieri locali care alcătuiesc Consiliul Local Periam.  

 

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

 

1. 

 

 

Proiect de hotărâre nr. 80/17.11.2022 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de 

locuinţă situat în Comuna Periam, strada Freziei, nr. 112, Județul Timiș, aflat în proprietatea 

Comunei Periam, patrimoniu privat, către domnul Rednic Dumitru; 

-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. 81/17.11.2022 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinaţie de 

locuinţă situat în Comuna Periam, strada Platanilor, nr. 10, Județul Timiș, aflat în proprietatea 

Comunei Periam, domeniul privat, către domnul Turtă Florin-Alin; 

-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. 82/17.11.2022 privind aprobarea vânzării imobilului cu destinație de 

locuință reprezentând apartamentul nr. 2,  situat în Comuna Periam, strada Freziei, nr. 61/B, 

Județul Timiș, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către doamna Bodale 

Florica; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

4. 

Proiect de hotărâre nr. 83/17.11.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, 

la nivelul Comunei Periam; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

5. 

Proiect de hotărâre nr. 84/17.11.2022 privind constatarea apartenenței imobilului înscris în 

C.F. nr. 403734 Periam având nr. Top: 2602/b/2/2/1, la domeniul public al Comunei Periam, 

precum şi radierea dreptului de servitute de trecere înscris în favoarea numitei Remmel Stela; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

6. 

Proiect de hotărâre nr. 85/17.11.2022 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a 

Comunei Periam pentru anul 2023; 

-iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

consiliului local. 

7. Alte probleme de interes local; diverse petiții, adrese, rapoarte etc. 
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             S-a supus la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Căpușan Ionel, președinte de ședință. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi), aprobându-se astfel ordinea de zi a 

ședinței. 

 

S-a supus la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local Periam care a avut loc în data de 21.11.2022 de către doamna Bronț Daciana, secretar 

general al Comunei Periam. 

              S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi). 

 

           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 

80/ 

17.11.2022 

aprobarea vânzării 

imobilului cu destinaţie de 

locuinţă situat în Comuna 

Periam, strada Freziei, nr. 

112, Județul Timiș, aflat în 

proprietatea Comunei 

Periam, patrimoniu privat, 

către domnul Rednic 

Dumitru 

15 0 0 82/ 

24.11.2022 

81/ 

17.11.2022 

aprobarea vânzării 

imobilului cu destinaţie de 

locuinţă situat în Comuna 

Periam, strada Platanilor, 

nr. 10, Județul Timiș, aflat 

în proprietatea Comunei 

Periam, domeniul privat, 

către domnul Turtă 

Florin-Alin 

15 0 0 83/ 

24.11.2022 

82/ 

17.11.2022 

aprobarea vânzării 

imobilului cu destinație de 

locuință reprezentând 

apartamentul nr. 2,  situat 

în Comuna Periam, strada 

Freziei, nr. 61/B, Județul 

Timiș, aflat în proprietatea 

Comunei Periam, 

patrimoniu privat, către 

doamna Bodale Florica 

15 0 0 84/ 

24.11.2022 

83/ 

17.11.2022 

aprobarea numărului și a 

cuantumului burselor 

școlare aferente anului 

școlar 2022-2023 pentru 

elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la 

nivelul Comunei Periam 

15 0 0 85/ 

24.11.2022 
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84/ 

17.11.2022 

constatarea apartenenței 

imobilului înscris în C.F. 

nr. 403734 Periam având 

nr. Top: 2602/b/2/2/1, la 

domeniul public al 

Comunei Periam, precum 

şi radierea dreptului de 

servitute de trecere înscris 

în favoarea numitei 

Remmel Stela 

15 0 0 86/ 

24.11.2022 

85/ 

17.11.2022 

aprobarea Agendei 

Cultural-Sportive a 

Comunei Periam pentru 

anul 2023 

12 0 3 87/ 

24.11.2022 

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar general al Comunei, 

           CĂPUȘAN IONEL                                                          BRONȚ DACIANA 


