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PROCES - VERBAL 
 

Încheiat astăzi 24 NOIEMBRIE 2022, cu ocazia şedinței 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 DUMITRAŞ CORNEL, doamna BRONȚ DACIANA secretar general al Comunei Periam, 

consilierii locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-MIRCEA, 

BOANCAȘ RODICA, BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUȘAN IONEL, CĂPUTĂ 

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

DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN, SORCA OANA-ANTONIA (fostă Horga) și 

STRUTINSCHI RODICA. 

Sunt prezenți  toți cei 15 consilieri locali.  

Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 144 din data de 17 

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

Periam telefonic şi prin convocarea nr. 8605/18.11.2022, 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 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: primar; se va emite aviz de către Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului 

Local Periam. 

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

Local Periam. 

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

Local Periam. 

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

Local Periam. 

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

Local Periam 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2023; 

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

Local Periam 

7. Alte probleme de interes local; diverse petiții, adrese, rapoarte etc. 

 

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 Căpușan Ionel, președinte de ședință. 

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

ședinței. 

 

Se supune spre aprobare Procesul-verbal al ședinței anterioare extraordinare cu convocare de 

îndată a Consiliului Local Periam care a avut loc în data de 21.11.2022, de către doamna Bronţ Daciana, 

secretarul general al Comunei Periam. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 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: cererea domnului Rednic Dumitru, referatul de aprobare 

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

raportul de evaluare, Proiectul 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, cu Anexa nr. 1 și avizul 

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

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 80/17.11.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 80/17.11.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 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: cererea domnului Turtă Florin-Alin, referatul de aprobare 

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

raportul de evaluare, Proiectul 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, cu Anexa nr. 1 și avizul 

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

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 81/17.11.2022 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 81/17.11.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi). 

 

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

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

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: cererea doamnei Bodale Florica, referatul de aprobare 

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

raportul de evaluare, Proiectul 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, cu Anexa nr. 1 și avizul Comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 82/17.11.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 82/17.11.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi). 

 

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

Doamna consilier local Hojda Diana-Mihaela, președintele Comisiei de specialitate nr. III din 

cadrul Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: procesul verbal al Liceului Teoretic Periam, 
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referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate 

inspector I asistent-contabil, Proiectul 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 și avizul Comisiei de specialitate nr. III din cadrul 

Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 83/17.11.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 83/17.11.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi). 

 

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

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

Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: declarația notarială a doamnei Remmel Stela, referatul de 

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

principal-urbanism și amenajarea teritoriului, Proiectul 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 și avizul Comisiei de specialitate nr. II din cadrul Consiliului Local 

Periam. 

Comisia de specialitate nr. II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 84/17.11.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 84/17.11.2022. 

Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi). 

 

VI. Se trece la punctul șase al Ordinii de zi.  

Doamna consilier local Hojda Diana-Mihaela, președintele Comisiei de specialitate nr. III din 

cadrul Consiliului Local Periam, dă citire materialelor: cererea viceprimarului Comunei Periam, adresa 

Liceului Teoretic Periam, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul 

compartimentului de specialitate inspector de specialitate II (cultură și bibliotecă), Proiectul de hotărâre 

nr. 85/17.11.2022 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2023, cu 

Anexa nr. 1 și avizul Comisiei de specialitate nr. III din cadrul Consiliului Local Periam. 

Comisia de specialitate nr. III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 85/17.11.2022. 

Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 85/17.11.2022. 

            Se votează cu 12 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere” (se abțin consilierii locali Boancaș 

Rodica, Bucșe Adriana și Cantauz Todorică). 

 

VII. Se trece la punctul șapte al Ordinii de zi: DIVERSE (alte probleme de interes local, petiții, 

adrese, rapoarte etc.). 

 

Nu sunt materiale sau discuții la acest punct. 

 

 În încheiere, nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local Căpuşan Ionel, 

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      

                           CĂPUȘAN IONEL                                  BRONŢ DACIANA 


