
 
 

 

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată 

din data de 29.11.2022 

 

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. 156/29.11.2022 

emisă de domnul Dumitraș Cornel, primar al Comunei Periam. 

 

La şedinţă au participat 10 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali care alcătuiesc 

Consiliul Local Periam. Au absentat consilierii locali Arnăutu Elena-Mariana, Boancaș Rodica, Bucșe 

Adriana, Dărău Oana-Mădălina și Hojda Diana-Mihaela. 

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

1. 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea energiei electrice din surse 

regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului public din Comuna 

Periam, Jud. Timiș” și a indicatorilor tehnico-economici asociați acestuia; 

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

local 

2. 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de producere și distribuție a energiei 

termice, utilizând energie geotermală, în localitatea Periam, Jud. Timiș” și a indicatorilor tehnico-

economici asociați acestuia; 

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 (10 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 24.11.2022. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (10 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 

88/ 

29.11.2022 

aprobarea proiectului 

„Asigurarea energiei electrice din 

surse regenerabile pentru 

consumul propriu al clădirilor 

publice și a iluminatului public 

din Comuna Periam, Jud. Timiș” 

și a indicatorilor tehnico-

economici asociați acestuia 

10 0 0 88/ 

29.11.2022 

89/ 

29.11.2022 

aprobarea proiectului „Sistem de 

producere și distribuție a energiei 

termice, utilizând energie 

geotermală, în localitatea Periam, 

Jud. Timiș” și a indicatorilor 

tehnico-economici asociați 

acestuia 

10 0 0 89/ 

29.11.2022 

          

            Preşedinte de şedinţă,                                                     Secretar general al Comunei, 

              CĂPUŞAN IONEL                                                      BRONȚ DACIANA 


