
 
 

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată 

din data de 05.01.2023 

 

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. 1/04.01.2023 emisă 

de domnul Cornel Dumitraș, 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 Rodica Boancaș, Oana-Mădălina Dărău, Adrian Rus, Oana-

Antonia Sorca (fostă Horga) și Rodica Strutinschi. 

 

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

1. 

 

Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2023 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul 

bugetului local al Comunei Periam pe anul 2022; 

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. 2/04.01.2023 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul 

bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare 

(S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, pe anul 2022; 

iniţiator: primarul Comunei Periam; 

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

local. 

S-a supus la vot Proiectul Ordinii de zi de către domnul Ionel Căpușan, președinte de ședință. 

S-a votat „pentru” în unanimitate de voturi (10 voturi), aprobându-se astfel ordinea de zi a 

ședinței. 

S-a supus la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare ordinare a Consiliului Local Periam care a avut 

loc în data de 20.12.2022 de către doamna Daciana Bronț, secretarul general al comunei Periam. 

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

1/ 

04.01.2023 

aprobarea efectuării 

unui împrumut din 

excedentul bugetului 

local al Comunei Periam 

pe anul 2022 

10 0 0 1/ 

05.01.2023 

2/ 

04.01.2023 

aprobarea efectuării 

unui împrumut din 

excedentul bugetului de 

venituri și cheltuieli al 

Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă și 

Canalizare (S.P.A.A.C.)  

al Comunei Periam, pe 

anul 2022 

10 0 0 2/ 

05.01.2023 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PERIAM, 

     Ionel CĂPUȘAN                                                     Daciana BRONȚ 


