
 

R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  PERIAM 

Judeţul Timi ş, 307315 Periam str. Muresului nr. 1 bis  
Telefon 0256/375001; Fax 0256/375002 

 
 
 

                               Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  12 
                        Pentru:    8 
                          Impotriva:   4   
              Abtineri:    x   
 

     H O T A R A R E A 
privind executia bugetului local si bugetului autofinantarii pe anul 2011 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CAPUTA CORNEL                                        Contrasemneaza:         

                                                                            
                                               SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
 
Nr. 1 din 30 ianuarie 2012 
 
 

                        Total consilieri Consiliul Local : 12 
Prezenti:  12 

            
                     Pentru:    8 

                          Impotriva:   4   
              Abtineri:    x   
 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea bugetului local si bugetului autofinantarii pe anul 2012 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

CAPUTA CORNEL                                        Contrasemneaza:         
                                                                            
                                               SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
 
 
 
Nr. 2 din 30 ianuarie 2012 
 

                        Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  12 
                        Pentru:    8 
                          Impotriva:   3   
              Abtineri:    x   
 

     H O T A R A R E A 
privind stabilirea unor taxe locale 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

CAPUTA CORNEL                                        Contrasemneaza:         
                                               SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
Nr. 3 din 30 ianuarie 2012 
 



Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  12 
                        Pentru:    8 
                          Impotriva:   3   
              Abtineri:    1   
 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea Proiectului „Recreare si aventura transfrontaliera in Lunca 

Muresului”, in parteneriat cu Primaria orasului Mak o (Ungaria), proiect finantat prin 
Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Romania 2007-2013 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CAPUTA CORNEL                                        Contrasemneaza:         

                                                                            
                                               SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
Nr. 4 din 30 ianuarie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  12 
                        Pentru:    8 
                          Impotriva:   3   
              Abtineri:    1   
 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 

Cinematografului „Muncitoresc” din comuna Periam, judetul Timis   
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CAPUTA CORNEL                                        Contrasemneaza:          

                                                                            
                                                             SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
 
 
Nr. 5 din 30 ianuarie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  12 
                        Pentru:    8 
                          Impotriva:   4   
              Abtineri:    x   
 

     H O T A R A R E A 
privind desfiintarea contractului de concesiune nr. 1934/23.03.2011 

incheiat intre Comuna Periam si Dr.Ferche Carmen 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CAPUTA CORNEL                                        Contrasemneaza:          

                                                                            
                                                             SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
 
 
Nr. 5 din 30 ianuarie 2012 
 
 
 
 
 
 



                        Total consilieri Consiliul Local :  12 
               Prezenti:  12 
                        Pentru:    8 
                          Impotriva:   2   
              Abtineri:    2   
 

     H O T A R A R E A 
privind concesionarea spatiului cu destinatia de cabinet medical situat in 

Comuna Periam, Dispensar uman nr.1 – SAD1 catre Dr. Misca Cecilian Badea 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CAPUTA CORNEL                                        Contrasemneaza:          

                                                                            
                                                             SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
 
 
Nr. 7 din 30 ianuarie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local :  12 
               Prezenti:  12 
                        Pentru:    9 
                          Impotriva:   x   
              Abtineri:    3   
 

     H O T A R A R E A 
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Periam a  terenului inscris in 

Cartea Funciara nr. 400912 a localitatii Periam, nr. top. 1065-1067/a 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CAPUTA CORNEL                                          Contrasemneaza:          

                                                                            
                                                             SECRETAR, 

                                  Brad Dorin 
 
 
Nr. 8 din 30 ianuarie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  11 
                        Pentru:   11 
                          Impotriva:   x   
              Abtineri:    x   
 
 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea apartamentarii Blocului nr.2 din comuna Periam, judetul Timis, 

imobil avand numarul cadastral 400343-C2   
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                   SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
 
Nr. 9 din 17 februarie 2012 
 
 



                        Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  11 
                        Pentru:    8 
                          Impotriva:   x   
              Abtineri:    3   
 
 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea inchirierii unui spatiu din incinta Cinematografului “Muncitoresc”Periam, 

catre Asociatia Pensionarilor “Mures” din comuna Periam, cu destinatia: sediu asociatie 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                   SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 10 din 17 februarie 2012 
 

                        Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  11 
                        Pentru:   11 
                          Impotriva:   x   
              Abtineri:    x   
 
 
 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea vanzarii constructiei inscrise in Cartea Funciara nr. 2425 a localitatii Periam, nr. 

cadastral 1481/b/2 catre D-l Ciurean Ioan 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                            SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 11 din 17 februarie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  11 
                        Pentru:   11 
                          Impotriva:   x   
              Abtineri:    x   
 

     H O T A R A R E A 
privind darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Periam 

către Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare, aprobarea Caietului de Sarcini şi a 
Normelor Generale privind execuţia branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare pentru 

utilizatori în comuna Periam 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                            SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 12 din 17 februarie 2012 
 
 



                        Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  11 
                        Pentru:   11 
                          Impotriva:   x   
              Abtineri:    x   
 

     H O T A R A R E A 
privind stabilirea baremului şi a tarifului pentru preluarea apelor uzate menajere în reţeaua 

publică de canalizare de la utilizatori. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                            SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 13 din 17 februarie 2012 
 

                        Total consilieri Consiliul Local : 12 
               Prezenti:  11 
                        Pentru:    9 
                          Impotriva:   x   
              Abtineri:    2   
 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor conexe serviciului de apă şi canalizare ce se 
vor aplica de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Periam pentru utilizatorii 

serviciului din comuna Periam 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                            SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 14 din 17 februarie 2012 
 

                 Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:   8        
                  Impotriva:   3 
                      Abtineri:  1 

     H O T A R A R E A 
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Periam nr. 69/22.12.2011privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 15 din 28 martie 2012 
 
 
 
 
 
 
 



Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  12        
                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   x 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru  repartizarea orelor 

de munca  privind  beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2012 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
 
Nr. 16 din 28 martie 2012 
 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  12        
                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   x 

     H O T A R A R E A 
privind atribuirea acordului de principiu pentru de zvoltarea unui 
parc fotovoltaic in comuna Periam, catre D-l HANU CRISTIAN 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
 
Nr. 17 din 28 martie 2012 
 
Total consilieri Consiliul Local : 12 

            Prezenti: 12 
Pentru:  12        

                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   x 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea vanzarii cotei de ½ din constructiile situate in comuna Periam, 

  strada Freziei nr.7, judetul Timis catre D-na Stan Laura Lavinia 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 18 din 28 martie 2012 
 
 
 
 



 
Total consilieri Consiliul Local : 12 

            Prezenti: 12 
Pentru:  10        

                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   2 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea documentatiei PUZ “Zona de depozitare ingrasaminte chimice non-ADR”, 

extravilan Periam, top A833/1 si A833/2, proiect nr. 85/2011, intocmit de catre 
SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, reprezentant al SC LINZER AGRO TRADE ROMANIA 

SRL 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 19 din 28 martie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:   8        
                  Impotriva:   4 
                      Abtineri:  x 

     H O T A R A R E A 
privind completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Periam nr. 24/03.10.2008 

privind aprobarea vanzarii spatiilor proprietate privata a comunei Periam in care 
functioneaza cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe 

actului medical, conform OUG nr. 68/2008. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 20 din 28 martie 2012 
 
 
Total consilieri Consiliul Local : 12 

            Prezenti: 12 
Pentru:  12        

                  Impotriva:   x 
                      Abtineri:  x 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea intocmirii de acte aditionale la contractele de 

inchiriere a pasunii, incheiate intre Comuna Periam si crescatorii de animale din comuna 
Periam 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                               
SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 21 din 28 martie 2012 
 
 



                 Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  12        
                  Impotriva:   x 
                      Abtineri:  x 

     H O T A R A R E A 
privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2012 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                               SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 22 din 28 martie 2012 
 

                 Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  10        
                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   2 

     H O T A R A R E A 
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Periam a  terenului inscris in 

Cartea Funciara nr. 1669 a localitatii Periam, nr. top. 2067 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 23 din 28 martie 2012 
 

                 Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  10        
                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   2 

     H O T A R A R E A 
privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Periam a  terenului inscris in 

Cartea Funciara nr. 401604 (4272) a localitatii Periam, nr. top. 2603-2606/b/74/b 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:        
                                    SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 24 din 28 martie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Total consilieri Consiliul Local : 12 

            Prezenti: 12 
Pentru:  12        

                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   x 

     H O T A R A R E A 
privind  aprobarea depunerii la A.P.I.A. Timisoara a cererii de plata pentru suprafata de 297,92 ha din 
pasunea comunei Periam, care se afla in administrarea Consiliului Local Periam, depunere conforma 

prevederilor Ordinului nr. 246/2008 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                   SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 25 din 28 martie 2012 
 
 
Total consilieri Consiliul Local : 12 

            Prezenti: 12 
Pentru:  11        

                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   1 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Periam si al institutiilor si serviciilor subordonate 
Consiliului Local 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                               SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 26 din 28 martie 2012 
 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  12        
                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   x 

     H O T A R A R E A 
privind intocmirea documentatiilor cadastrale pentru prima inscriere in Cartea Funciara a 

terenurilor din cartierul de rromi al comunei Periam, pentru intrarea in legalitate 
a locuitorilor din zona respectiva 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                               SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 27 din 28 martie 2012 
 
 
 
 



Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  12        
                  Impotriva:    x 
                      Abtineri:   x 

     H O T A R A R E A 
                                    privind aprobarea  aderării comunei la 

                    ,,,,AASSOOCCII AAŢŢII AA  GRUPUL DE ACŢIUNE LOCAL Ă TRIPLEX CONFINIUM” 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                               SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 28 din 28 martie 2012 
 

                 Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  12        
                  Impotriva:   x 
                      Abtineri:  x 

     H O T A R A R E A 
 

privind rectificarea bugetului autofinantarii pe anul 2012 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                               SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
 
Nr. 29 din 28 martie 2012 
 

                 Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti: 12 

Pentru:  12        
                  Impotriva:   x 
                      Abtineri:  x 

     H O T A R A R E A 
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv 

„Avantul” Periam 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                               SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
 
Nr. 30 din 28 martie 2012 
 

                 Total consilieri Consiliul Local : 12 
            Prezenti:   8 

Pentru:   8        
                  Impotriva:   x 
                      Abtineri:  x 

     H O T A R A R E A 
privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2012 

 



PRESEDINTE DE SEDINTA 
        JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:         
                                                SECRETAR, 
                                                                                      

                                         Brad Dorin 
 
Nr. 31 din 20 aprilie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:   8 
      Pentru:   8 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 

 
H O T A R A R E A 

 
privind  aprobarea intocmirii documentatiei pentru prima inregistrare a terenului   identificat 

partial prin nr.top 2692/1, 2692/2, 2692/3, 2692/4, 2693/1 si pe planul cadastral scara 1:2000, in 
cvartalul nr.70, imobilul A1, suprafata 13.063 mp; 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:          
                                SECRETAR, 

      Brad Dorin 
 
 
Nr. 32 din 20 aprilie 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:   8 
      Pentru:   8 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 

 
H O T A R A R E A 

 
privind modificarea contractului de concesiune  nr. 1111 din 16.02.2012 incheiat intre comuna Periam si  

Dr. Misca Cecilian Badea , avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Comuna 
Periam, Dispensar uman nr.1 – SAD1 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
JIFCOVICI ISAI LUCIA EMILIA                                        Contrasemneaza:          
                                SECRETAR, 

      Brad Dorin 
 
Nr. 33 din 20 aprilie 2012 
 

    Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:  11 
      Pentru: 11 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 

 
H O T A R A R E A 

 
privind concesionarea catre Asociatia Crescatorilor de Animale din comuna Periam 

a suprafetei de 90 ha pasune in vederea desfasurarii activitatii de crestere a animalelor 
 
 
 



PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                          Contrasemneaza:          
                                SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
 
 
Nr. 34 din 10 mai 2012 
 
 

    Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:  11 
      Pentru: 10 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  1 

 
H O T A R A R E A 

 
privind  aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale a imobilului „Fosta Baza de Receptie 
Periam”, regasit in intravilanul comunei Periam in cvartalul 31, CC 10 din planul vechi de 

incadrare in zona, in vederea intrarii in legalitate si a punerii in posesie. 
 
  
PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                          Contrasemneaza:          
                                    SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
 
 
Nr. 35 din 10 mai 2012 
 

    Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:  11 
      Pentru:  11 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 

 
H O T A R A R E A 

 
privind  aprobarea depunerii la A.P.I.A. Timisoara a cererii de plata pentru suprafata de 207,92 

ha din pasunea comunei Periam, care se afla in administrarea Consiliului Local Periam, 
depunere conforma prevederilor Ordinului nr. 246/2008 a Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                          Contrasemneaza:          
                                            SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
 
 
Nr. 36 din 10 mai 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:  11 
      Pentru:   7 

             Impotriva:   1 
                                                                                                                                                 Abtineri:  3 

 
H O T A R A R E A 

 



privind  aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 1.000.000 lei  in vederea 
finantarii proiectelor de investitii contractate de catre comuna Periam 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                          Contrasemneaza:          
                                            SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
 
Nr. 37 din 10 mai 2012 
 

    Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:  12 
      Pentru:  12 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 

 
H O T A R A R E A 

cu privire la scăderea din evidenţele fiscale a unor sume reprezentând plata chiriei pentru 
locuinţele aparţinând patrimoniului comunei Periam, inchiriate de catre persoanele care 

reprezinta cazuri sociale  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                          Contrasemneaza:          
                                            SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
Nr. 38 din 10 mai 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:  12 
      Pentru:   8 

             Impotriva:   1 
                                                                                                                                                 Abtineri:  3 

 
H O T A R A R E A 

 
privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru contractarea unei linii de credit de catre 

comuna Periam in vederea implementării proiectelor contractate 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                          Contrasemneaza:          
                                            SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
 
 
 
Nr. 39 din 10 mai 2012 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:  12 
      Pentru: 12 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 

 
H O T A R A R E A 

privind aprobarea vanzarii constructiei inscrise in Cartea Funciara nr. 4515 a localitatii 
Periam, nr. cadastral 472-474 catre D-l SAVU PETRU 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 



         BUCSE ADRIANA                                          Contrasemneaza:          
                                SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
 
 
Nr. 40 din 10 mai 2012 
 

    Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:   9 
      Pentru:   9 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 

 
HOTARAREA 

privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2012 
Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis 
Reunit in sedinta de indata din data de 28.05.2012, vazand referatul D-nei Bodescu Florica in calitate de 

inspector,  inregistrat cu nr. 3189 din 22.05.2012 si aprobat de d-na Primar, cu privire la rectificarea bugetului local 
al comunei Periam pe anul 2012. avnd in vedere vaniturile incasate din cote defalcate din impozitul pe 
venit(04.02.01) in suma de 150.000  si alte impozite si taxe(18.02.50), in suma de 38.100 lei  in  conformitate cu 
Legea 293/2011 a bugetului de stat pe 2012, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;   

Avand in vedere veniturile ce se incaseaza de Liceul Teoretic Periam – gradinita pentru mesele servite in 
suma de 22.000 lei cat si sumele  prevazute a se incasa din sponsorizari, publicitate,bilete si abonamente de  Clubul 
Sportiv “Avantul Periam” in suma de 23.050 lei; 

In temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare, ale Legii nr.293/2011, Legea  bugetului de stat pe 2012. 
În conformitate cu art.36, aliniatul  (4), litera “a” si art. 45,  aliniatul (2), litera “a”, al  Legii 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T A R A S T E 
 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2012, dupa cum urmeaza:  
VENITURI – TOTAL- 188.100 LEI - TR.II. - DIN CARE: 
Cote defalcate din impozitul pe venit(04.02.01) – 150.000 lei 
Alte impozite si taxe(18.02.50) – 38.100 lei 

                 CHELTUIELI – TOTAL – 188.100 LEI – TR.II, DIN CARE: 
                - SERVICII PUBLICE – 21.500 LEI-TR.II. – Cheltuieli prevazute la art.3 alin.(1) si (2) pentru 
desfasurarea in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, conform  OUG 
3/14.03.2012, din care: 
                     -  salarii – 18.500 lei(24.02.10) 
                     - alte bunuri si serv.pt.intretinere si functonare - 3.000 lei(24.54.02.20.01.30)  
                - INVATAMANT – 140.000 LEI – TR.II. – DIN CARE: 
                     - achizitie centrala termica – 20.000 lei(24.65.02.71.01.02) 
                     - constructie pentru centrala termica - 30.000 lei(24.65.02.71.01.01) 
                     - izolare termica scoala noua si constructia pentru centrala –77.000 lei(24.65.02.71.01.30) 
                     - reparatii scoli – 13.000 lei(24..65.02.71.01.30)  
               - DRUMURI SI PODURI - TR.II. -  26.600 LEI(24.84.02.71)  
                  - Reparatii drumuri) – 26.600 LEI(24.84.02.71.01.30)  
 

VENITURI – 45.050 LEI 
TRIM. II – 45.050 LEI 
Alte venituri – 22.000 Lei – INVATAMANT(36.10.50) 
Alte venituri – 23.050 Lei – CULTURA, RECREERE SI RELIGIE(SPORT)-(36.10.50) 

 
CHELTUIELI – 45.050 LEI 
TRIM. II -  45.050 LEI 
INVATAMANT – 22.000 Lei - (65.10.04.02), din care: 
alte bunuri si serv.pt.intretinere si functonare 22.000 lei(20.01.30) 

               CULTURA, RECREERE SI RELIGIE –23.050 Lei(SPORT) - (67.10.05.01): 
alte bunuri si serv.pt.intretinere si functionare – 23.050 Lei 

 Art.2.  Prezenta hotarare se comunica: 
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contenciosul administrativ; 
- DGFP Timis; 
- Prin afişaj, atenţiei publice.     

  



PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                           Contrasemneaza:          
                                SECRETAR, 
                    Brad Dorin 
 
 
 
Nr. 41 din 28 mai 2012 
 
 

Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:   9 
      Pentru:   8 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  1 

 
H O T A R A R E A 

 
privind  completarea Hotararii Consiliului Local Periam nr. 37 din 10 mai 2012 privind aprobarea contractarii 
unei linii de credit in valoare de 1.000.000 lei  in vederea finantarii proiectelor de investitii contractate de catre 

comuna Periam 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş 
În temeiul art.36 alin.(2) şi alin. (4) lit.b), ale art.45 alin.(2), art.63 alin. (1) lit.c) si alin. (4) lit.c), precum si 

ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si  (6)  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
     Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 
privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
    Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
    Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

Tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,  
Luand act de referatul de aprobare  nr. 2962  din 09 mai 2012 intocmit de catre Primarul comunei Periam, 

D-na Rodica Boancas, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 2956 / 09.06.2012   si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1.  Articolul 5 al HCL Periam nr. 37 din 10 mai 2012 va avea urmatorul continut: „Cu ducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Periam – D-na Rodica Boancas si inspectorul 
contabil – D-na Bodescu Florica”. 

Art. 2.  Se completeaza HCL Periam nr. 37 din 10 mai 2012 cu articolul 7, care va avea urmatorul continut: 
„ Creditul va fi garantat cu: a) ipoteca mobiliara asupra creantelor reprezentand veniturile proprii ale bugetului local; 
b) ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor deschise la CEC Bank SA.” 

Art.3.  Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, 
primarului comunei si prefectului judetului Timis si se aduce la cunostinta publica prin publicarea in ziarul local 
ProPeriam, precum si pe pagina de internet www.primatimperiam.ro 

 
  
PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                                       Contrasemneaza:          
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                    Brad Dorin 
 
 
Nr. 42 din 28 mai 2012 
 

    Total consilieri Consiliul Local : 12 
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             Impotriva:   x 



                                                                                                                                                 Abtineri:  x 
 

H O T A R A R E A 
 
 
privind  constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Periam a unor terenuri situate 
in zona Periam-Port, radierea dreptului de concesionare inscris in favoarea unor persoane si 
aprobarea vanzarii acestor terenuri catre proprietarii constructiilor edificate si amplasate pe 

acestea 
 
 Consiliul Local al comunei Periam, 
 Reunit în sedinta de indata din data de 28 mai  2012 , vãzând  referatul  nr. 3274 din 28 
mai 2012, intocmit de secretarul comunei Periam, D-l Brad Dorin, cu privire  la constatarea 
apartenentei la domeniul privat al comunei Periam a unor terenuri situate in zona Periam-Port, 
radierea dreptului de concesionare inscris in favoarea unor persoane si aprobarea vanzarii acestor 
terenuri catre proprietarii constructiilor edificate si amplasate pe acestea; 
 Avand in vedere faptul ca pe aceste terenuri situate in intravilan, in zona de agrement 
Periam-Port se afla edificate casute de vacanta, iar proprietarii acestora beneficiaza de dreptul de 
preemtiune; 
 În temeiul art.36, alin.(2), litera “c” , art.36, alin.(5), litera “b”,  art.45 si art.123, 
aliniatele (1), (2), (3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publicã Localã, 
republicatã, modificatã si completatã, 
 

H O T Ã R Ã S T E : 
 
  
 Art.1.  Se  constata apartenenta la domeniul privat al comunei Periam a urmatoarelor 
terenuri, situate in intravilanul comunei Periam, zona de agrement Periam Port, dupa cum 
urmeaza: 
 -  CF 4958,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/33 
 -  CF  401277 (4947),  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/34 
 -  CF  401984 (4946),  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/35 
 -  CF 4948,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/36 
 -  CF 4936,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/37 
 -  CF 4937,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/38 
 Art.2.  Se radiaza dreptul de concesionare inscris in favoarea unor persoane, dupa cum 
urmeaza: 
 -  CF 4958,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/33 – Voicu Liviu 
 -  CF  401277 (4947),  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/34 – Brzac Aron 
 -  CF  401984 (4946),  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/35 – Brzac Aron 
 -  CF 4948,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/36 – Klein Edgar 
 -  CF 4936,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/37 – Dulgheru Floare 
 -  CF 4937,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/38 – Dulgheru Floare 
 
 Art.3.  Se aproba vanzarea terenurilor din zona de agrement Periam-Port, catre 
proprietarii constructiilor edificate pe acestea, dupa cum urmeaza: 
 -  CF 4958,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/33 – Voicu Liviu 
 -  CF  401277 (4947),  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/34 – Brzac Aron 
 -  CF  401984 (4946),  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/35 – Brzac Aron 
 -  CF 4948,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/36 – Klein Edgar 
 -  CF 4936,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/37 – Dulgheru Floare 
 -  CF 4937,  nr.top. 4141/2099/1/8/201/20/1/38 – Dulgheru Floare 
 Art.4.   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza secretarul comunei 
Periam, D-l Brad Dorin. 

Art.5.  Prezenta hotarare se comunica: 



- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contenciosul administrativ; 

- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Periam; 
- D-nei Dumitras Lorendana – inspector patrimoniu; 
- Prin afisaj, atentiei publice; 
 

  
PRESEDINTE DE SEDINTA 
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H O T A R A R E A 
 
privind aprobarea emiterii Avizului de Principiu asupra propunerii  Planului Urbanistic Zonal locuinţe 

Periam. 
 
  Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis 

Reunit în şedinţa de indata din data de 28 mai 2012, văzând referatul doamnei primar Boancăş 
Rodica cu nr. 3275/28.05.2012, privind aprobarea emiterii Avizului de Principiu asupra propunerii  
Planului Urbanistic Zonal locuinţe Periam, zonă în completarea Străzii Liliacului.  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului (art.90 lit.a), ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (art.21 alin.5, precum şi ale 
Ordinului nr.776/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbasnismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.435/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată,  

Luând în solicitarea S.C. PROCAD S.R.L. de emitere a Avizului de Principiu al Consiliului Local 
Periam asupra propunerii Planului Urbanistic Zonal locuinţe Periam, în completarea Străzii Liliacului. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36, alin. 5, lit.c), şi art. 45 alin. 2 lit. e) din  Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, 
 

HOTARASTE : 
 
    Art.1.   Aprobarea emiterii Avizului de Principiu asupra propunerii Planului Urbanistic Zonal 
locuinţe Periam, aşa cum este prezentată în documentaţia anexată.  
 Art.2.  Prezenta hotarare se comunica: 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contenciosul administrativ; 

- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Periam; 
- D-nei Dumitras Lorendana – inspector patrimoniu; 
- Prin afisaj, atentiei publice; 

 
  
PRESEDINTE DE SEDINTA 
         BUCSE ADRIANA                                                       Contrasemneaza:         
                                  SECRETAR, 
                                Brad Dorin 
 



Nr. 44 din 28 mai 2012 
 

    Total consilieri Consiliul Local : 12 
   Prezenti:   9 
      Pentru:   9 

             Impotriva:   x 
                                                                                                                                                 Abtineri:  x 
 

H O T A R A R E A 
 

privind  concesionarea fara licitatie publica, in conditiile legii ale  unor locuri de casa situate in comuna Periam,   
strada Liliacului,  in vederea construirii de locuinte 

catre tinerii din comuna Periam 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş 
Reunit in sedinta de indata din data de 28 mai 2012, vazand referatul nr 3282 din 28 mai 2012 intocmit de 

secretarul comunei Periam, D-l Brad Dorin, prin care propune concesionarea terenurilor  cu destinatia loc de casa in 
vederea construirii de locuinte de catre tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local Periam nr. 20 din 12 martie 2010 prin care s-a aprobat 
inscrierea comunei Periam in cadrul programului „Renasterea satului romanesc”; 

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local  Periam nr. 63/2011privind aprobarea intabularii parcelelor 
PS270 si NGL 269 in vederea continuarii lucrarilor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – extindere locuinte 
strada Liliacului, comuna Periam; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinte proprietate personala, republicata (r1) cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15, litera „c” ale 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata (r1), cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 36, alin.(2), literele „b” si „c”, art.36, alin.(5), litera „b”, art.36, alin.(6), litera „a”, pct. 5 si 
11 si ale art.45 ale Legii nr. 215/2001, Lege privind administratia publica locala, republicata (r1), cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1.  Se aproba concesionarea fara licitatie publica, in conditiile legii a  locurilor de casa identificate in 
PUZ - extindere locuinte strada Liliacului, comuna Periam, conform anexei la prezenta hotarare. 
 Art.2.  Se insarcineaza Primarul comunei Periam si Compartimentul urbanism sa verifice indeplinirea 
conditiilor cerute de Legea nr. 15/2003, republicata (r1) si Legea nr. 50/1991, republicata (r1)  cu modificarile si 
completarile ulterioare si sa indeplineasca formalitatile pentru atribuirea in concesiune, fara licitatie publica, 
conform legii, solicitantilor – tineri cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani. 
 Art.3.  Prezenta hotarare se comunica: 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contenciosul administrativ; 

- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Periam; 
- D-nei Dumitras Lorendana – inspector patrimoniu; 
- Prin afisaj, atentiei publice; 
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H O T A R A R E A 



privind aprobarea contractului de credit nr. 3516/07.06.2012,  a contractului de garantie cu 
veniturile bugetare ale a.a.p.l. nr. 3517/07.06.2012 si a contractului de gaj pe cont nr. 

3518/07.06.2012 
 

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis 
În temeiul art.36 alin.(2) şi alin. (4) lit.b), ale art.45 alin.(2), art.63 alin. (1) lit.c) si alin. 

(4) lit.c), precum si ale art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3), (5) si  (6)  din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 Tinand seama de prevederile Codului Civil referitoare la contracte sau conventii; 

Luand act de: 
Hotararea nr. 2351 din 25 mai 2012 adoptata de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor locale 

din cadrul Ministerului Finantelor Publice: 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1. Se aproba  contractul de credit nr. 3516/07.06.2012,  contractul de garantie cu 
veniturile bugetare ale a.a.p.l. nr. 3517/07.06.2012 si  contractul de gaj pe cont nr. 3518/07.06.2012 
conform anexelor nr.1, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  Creditul este garantat cu veniturile bugetare locale. 
Art.3. Persoanele desemnate cu semnarea contractelor mentionate la art.1 sunt: 
…………………. primar  - semnatura I 
…………………. contabil  - semnatura II 

 Art.4.  Prezenta hotarare se comunica: 
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul administrativ; 
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei comunei Periam 
- CEC BANK SA 
- Prin afisaj, atentiei publice; 
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H O T A R A R E A 
privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei  a terenurilor 
pe care se afla edificate casele de locuit ale cetatenilor de etnie rroma, situate pe strada 

Aranca si Visinului 
 

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis 
Avand in vedere prima inscriere in Cartea Funciara a terenurilor situate in Cartierul de rromi al 

comunei Periam, lucrare executata de catre SC SAURO CAD SRL Timisoara in baza  contractului de 
servicii nr.16 din 12 octombrie 2011; 

Tinand cont de Hotararea Consiliului Local Periam nr. 53 din 26 septembrie 2011 privind aprobarea 
intocmirii Planului de Urbanism Zonal pentru cartierul de romi din comuna Periam, judetul Timis  si 
Hotararea Consiliului Local Periam nr. 27 din 28 martie 2012 privind intocmirea documentatiilor 



cadastrale pentru prima inscriere in Cartea Funciara a terenurilor din cartierul de rromi al comunei 
Periam, pentru intrarea in legalitate a locuitorilor din zona respectiva; 

Avand in vedere faptul ca terenurile situate in Cartierul de rromi fac parte din domeniul privat al 
comunei Periam, iar pe aceste terenuri sunt edificate locuinte ale cetatenilor de etnie rroma din comuna, 
cetateni din categoria cazurilor sociale; 

Constatand ca zona din localitatea Periam denumita initial Cartierul de rromi, este identificata in 
prezent cu strada Aranca, numerele: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 34, 
35, 37 si strada Visinului numerele: 60, 62, 62/A, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 
103; 

In temeiul prevederilor art.555, art.749, art.751 si art.752 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil; 
In conformitate cu prevederile art. 36, aliniatul (2), litera „c”, art.36, aliniatul (6), litera „a”, pct.2 si 

11, art.45 si art.124 ale Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata (r1), cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1.  Terenurile pe care se afla edificate casele de locuit ale cetatenilor de etnie rroma din 
Cartierul de rromi al comunei Periam, se atribuie in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiilor, 
catre proprietarii acestora. 

Art.2.  Terenurile menzionate la articolul 1 sunt identificate cu: strada Aranca, numerele: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37 si strada Visinului numerele: 60, 
62, 62/A, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103; 

Art.3.  Predarea terenurilor se consemneaza in Procesul-verbal de atribuire in folosinta gratuita. 
Art.4.  Se imputerniceste Primarul comunei Periam, D-na Boancas Rodica sa semneze Procesele-

verbale de atribuire in folosinta gratuita. 
Art.5.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  secretarul comunei Periam. 

 Art.6.  Prezenta hotarare se comunica: 
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul administrativ; 
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei comunei Periam 
- D-nei Dumitras Lorendana – inspector patrimoniu 
- Prin afisaj, atentiei publice; 
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Nr. 47 din 7 iunie 2012 
 

ROMÂNIA                                                                                             
JUDEŢUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PERIAM 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea Comisiei de validare 

 
               Consiliul Local Periam, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 27 iunie 2012; 
               Având în vedere: 
  - prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi              



- prevederile art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale aprobată şi modificată prin 
Legea nr.673/2002; 
      În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 ART.1.  Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali alesi  la data de 
10.06.2012, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local, în următoarea componenţă: 
               1.Domnul VOICU LIVIU - presedinte 
               2.Domnul CATEA PETRE-PAVEL 
               3.Domnul CAPUSAN IONEL - secretar 
               4.Doamna HARDALAU ANISOARA 
               5.Doamna USVAT VIORICA 
   ART.2. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică  prin grija secretarului 
cu: 
 - primarul comunei Periam; 
 - Instituţia Prefectului judeţul Timis; 
   
    
 
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                                       SECRETAR  
                                                                              
Nume, prenume STRUTINSCHI RODICA                   Nume, prenume BRAD DORIN 
Semnătur ă  ____________                                               Semnătur ă ______________ 
                                                                        
 
ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRST Ă  
 
AVRAM IOAN MIRCEA 
 
COZMA VASILE 
 
 
Nr. 1 din 27 iunie 2012  



 
 
 

ROMÂNIA  
  JUDEŢUL  TIMIS 
  CONSILIUL LOCAL PERIAM 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce 

compun Consiliul local  
al comunei PERIAM  

 
  
               Consiliul Local Periam, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 27 iunie 2012; 
               Avănd în vedere: 
               -  procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Periam; 
               - prevederile art. 31 alin. (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, 
 - prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale aprobat de Ordonanţa nr. 35/2002 - modificată de Legea nr. 673/2002.            
 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 ART.1 Se validează mandatele următorilor consilieri aleşi în data de 10 iunie 2012, în Consiliul 
Local Periam 
                

Nr. 
Crt.* 

Numele si prenumele Lista  
partidului politic, alianţei etc. pe care 

a candidat 
0 1 2 
1 AVRAM IOAN MIRCEA  Uniunea Social Liberala 
2 BOANCAS RODICA Partidul Democrat Liberal 
3 CAPUSAN IONEL Partidul Poporului Dan Diaconescu 
4 CAPUTA CORNEL Partidul Democrat Liberal 
5 CATEA PETRE-PAVEL Uniunea Social Liberala 
6 COZMA VASILE Uniunea Social Liberala 
7 HARDALAU ANISOARA Uniunea Social Liberala 
8 IVASCU IOAN Partidul Democrat Liberal 
9 JIFCOVICI-ISAI LUCIA EMILIA  Partidul Democrat Liberal 
10 MAGER MARIUS CALIN Partidul Democrat Liberal 
11 STRUTINSCHI RODICA Uniunea Social Liberala 
12 USVAT VIORICA Partidul Democrat Liberal 
13 VOICU LIVIU Uniunea Social Liberala 

        
       
 ART.2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios  
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenţi de la 



şedinţă,  potrivit art. 31^1 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 ART.3. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul Consiliului local şi consilierilor 
locali în funcţie, validaţi prin Hotărârea Consiliului local 2 nr. din 20 iunie 2008; 
 ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
 - primarul comunei Periam 
 - Instituţia Prefectului judeţul Timis   
 
 
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                                       SECRETAR  
                                                                              
Nume, prenume STRUTINSCHI RODICA                   Nume, prenume BRAD DORIN 
Semnătur ă  ____________                                               Semnătur ă ______________ 
                                                                        
 
 
 
 
 
ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRST Ă  
 
AVRAM IOAN MIRCEA 
 
COZMA VASILE 
 
 
Nr. 2 din 27 iunie 2012  



 
 
 
 
 

ROMÂNIA                          
JUDEŢUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PERIAM 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind constituirea Consiliului local al  
 

comunei PERIAM 
 
 
               Consiliul Local Periam, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 27 iunie 2012; 
               Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 32 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
               - prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consillilor locale aprobată şi modificată prin 
Legea nr.673/2002; 
              În temeiul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
               ART.  Cu data de 27 iunie 2012 , se constată declararea ca legal constituit a Consiliul 
local al comunei Periam, în următoarea componeneţă:   
                

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele Lista  
partidului politic, alianţei etc. pe care 

a candidat 
0 1 2 
1 AVRAM IOAN MIRCEA  Uniunea Social Liberala 
2 BOANCAS RODICA Partidul Democrat Liberal 
3 CAPUSAN IONEL Partidul Poporului Dan Diaconescu 
4 CAPUTA CORNEL Partidul Democrat Liberal 
5 CATEA PETRE-PAVEL Uniunea Social Liberala 
6 COZMA VASILE Uniunea Social Liberala 
7 HARDALAU ANISOARA Uniunea Social Liberala 
8 IVASCU IOAN Partidul Democrat Liberal 
9 JIFCOVICI-ISAI LUCIA EMILIA  Partidul Democrat Liberal 
10 MAGER MARIUS CALIN Partidul Democrat Liberal 
11 STRUTINSCHI RODICA Uniunea Social Liberala 
12 USVAT VIORICA Partidul Democrat Liberal 
13 VOICU LIVIU Uniunea Social Liberala 

        
  
                    

 ART.2. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul Consiliului Local Periam  
constituit prin Hotărârea Consiliului local Periam nr.3/20.06.2008 şi al consilierilor locali în 



funcţie. 

  ART.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
 - primarul comunei Periam 
 - Instituţia Prefectului judeţul Timis 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                                       SECRETAR  
                                                                              
Nume, prenume STRUTINSCHI RODICA                   Nume, prenume BRAD DORIN 
Semnătur ă  ____________                                               Semnătur ă ______________ 
                                                                        
 
 
 
 
 
ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRST Ă  
 
AVRAM IOAN MIRCEA 
 
COZMA VASILE 
 
 
Nr. 3 din 27 iunie 2012  



 

ROMÂNIA 
  JUDEŢUL TIMIS 
  CONSILIUL LOCAL PERIAM 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă  
 
               Consiliul local al comunei PERIAM 
               - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3/27.06.2012 privind constatarea declarării 
ca legal constituit a Consiliului Local; 
      - art. 9 din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002; 
                 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1. Se alege preşedinte de şedinţă doamna  STRUTINSCHI RODICA, care va 
conduce şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni, începând cu data adopătării prezentei 
hotărâri.    

ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu:  
 - Doamna Strutinschi Rodica 
  - Instituţia  Prefectului Judeţul Timis       
 
 
 
 
        
 
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                                       SECRETAR  
                                                                              
Nume, prenume STRUTINSCHI RODICA                   Nume, prenume BRAD DORIN 
Semnătur ă  ____________                                               Semnătur ă ______________ 
                                                                        
 
ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRST Ă  
 
AVRAM IOAN MIRCEA 
 
COZMA VASILE 
 
 
 
Nr. 4 din 27 iunie 2012 
 



 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL PERIAM 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind alegerea viceprimarului  
 
 
           Consiliul local al comunei Periam întrunit în şedinţa la data de  27.06.2012; 
 Având în vedere: 
 - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2/27.06.2012, privind validarea mandatelor; 
 - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3/27.06.20122012, privind constatarea 
declarării ca legal constituit a Consiliului Local; 
 - art. 11 alin. (1) din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002; 
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1. Se alege domnul  AVRAM IOAN MIRCEA, în calitate de  viceprimar al 
comunei Periam; 
 ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
 -  Domnul Avram Ioan Mircea 
  - Instituţia  Prefectului Judeţul Timis       
        
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR           
                                                                 
Nume, prenume STRUTINSCHI RODICA                  Nume, prenume BRAD DORIN 
Semnătur ă  ____________                                              Semnătur ă ______________ 
                                                                        
 
 
 
Nr. 5 din 27.06.2012 
 



 
Total consilieri Consiliul Local: 13 

Prezenţi: 13 
Pentru:  7 

Împotriv ă:  x 
Abţineri:  6 

 

HOTĂRÂREA  

 
privind alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Periam,  

pe principalele domenii de activitate 
 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.07.2012, având în vedere 
următoarele: 

- prevederile art.15-30 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.54 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1.  Se aleg următoarele Comisii de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Periam, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează: 

 
A. Comisia I – pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură, juridic ă şi de 

disciplină, în următoarea componenţă : 
- Hărdălău Anişoara 
- Voicu Liviu 
- Strutinschi Rodica 
- Uşvat Viorica 
- Ivaşcu  Ioan 
 

B. Comisia II – pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi disciplina în construcţii, 
administrarea domeniului public şi privat, muncă şi protecţie socială, protecţia 
mediului şi turism, în următoarea componenţă : 

- Cozma Vasile 
- Câtea Petre-Pavel 
- Căpuşan  Ionel 
- Căpută Cornel 
- Mager  Călin-Marius 
 
 

C. Comisia III – pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, tineret şi sport, 
activităţi de agrement, social-culturale şi culte, în următoarea componenţă : 

- Strutinschi Rodica 
- Avram Ioan-Mircea 

- Cozma Vasile 
- Boancaş Rodica 
- Jifcovici-Isai Lucia-Emilia 

 
 Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică: 



- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 6 din 12.07.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I   

P E R I A M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



 
 
 

Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 13 

Pentru: 12 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  1 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea contractului de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri 
europene Nr. RQ12064237550903 din data de 12.07.2012, a contractului de garanţie cu 

veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale  nr. 898 din data de 12.07.2012 
şi a Contractului de ipotecă mobiliară conturi nr. 8156  din data de 12.07.2012 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.07.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Periam;  
- prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- prevederile art.942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
- Hotărârea nr.1816/16.12.2010 adoptată de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.2, art.36 alin.4 lit.b, ale art.45 alin.2, ale art.63 alin.1 

lit.c şi alin.4 lit.c, ale art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-6 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Art.1.  Se aprobă contractul linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din 
fonduri europene Nr. RQ12064237550903 din data de 12.07.2012, contractul de garanţie cu 
veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale  nr. 898 din data de 12.07.2012 şi 
Contractul de ipotecă mobiliară conturi nr. 8156 din data de 12.07.2012, conform Anexelor 
nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.  Creditul este garantat cu veniturile bugetare locale. 
 

 Art.3. Persoanele desemnate cu semnarea contractelor menţionate la art.1 sunt: 
- Dumitraş Cornel – Primar al Comunei Periam – semnătura I; 
- Bodescu Florica – Inspector I asistent – contabil – semnătura II. 

 
 

Art.4.  Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 46 din  
07.06.2012, 
precum şi orice alte prevederi contrare. 
 
 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 



- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul primăriei; 
- Compartimentului dezvoltare economic-socială din cadrul primăriei; 
- CEC BANK S.A.; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

  
 
 

  
   
  
  
  

Nr. 7 din 12.07.2012 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 13 

Pentru: 7 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  6 
 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea contractului de intervenţie în caz de incendii încheiat între Consiliul Local 
Periam şi Consiliul Local Pesac 

 
 
 

            Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.07.2012, având în vedere 
următoarele: 

- adresa Primăriei Comunei Pesac nr.2335/11.07.2012 înregistrată la Primăria Comunei 
Periam sub nr.4283/11.07.2012 prin care se solicită aprobarea încheierii unui contract de 
intervenţie în caz de incendii între Consiliului Local al Comunei Periam şi Consiliului Local al 
Comunei Pesac; 
 - prevederile Ordinului MAI nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- faptul că la data de 01.06.2012 a expirat contractul de intervenţii în caz de incendii 
încheiat între Consiliul Local Pesac şi Consiliul Local Lovrin, contract înregistrat la Primăria 
Comunei Pesac sub nr.1978/19.06.2009;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- referatul primarului comunei Periam;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", art.36 alin.6 lit.a pct.8 şi art.45 alin.2 din 
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă încheierea contractului de intervenţie în caz de incendii încheiat între 
Consiliul Local Periam şi Consiliul Local Pesac, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

 
Art.2.  Domnul primar Dumitraş Cornel este împuternicit de către Consiliul Local Periam 

să semneze contractul de intervenţie în caz de incendii. 
                                                                                

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam. 
 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;   
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul primăriei Periam; 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş; 
- Consiliului Local Pesac;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 



 
 

  
   
  
  
  
  

 
 
Nr. 8 din 12.07.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



 
Total consilieri Consiliul Local: 13 

Prezenţi: 11 
Pentru:  7 

Împotriv ă:  x 
Abţineri:  4 

 
 

HOTĂRÂREA  

 
privind anularea taxei pentru eliberarea avizelor necesare în vederea autorizării sau obţinerii 

licenţelor de traseu, prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Periam Nr. 15/28.03.2012 
 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 18.07.2012, 
având în vedere următoarele: 

- prevederile art.282 alin. 1-3 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- referatul nr. 4119/04.07.2012 întocmit de doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I 
asistent în cadrul compartimentului impozite şi taxe locale al Primăriei comunei Periam; 

- HCL nr. 15/28.03.2012 privind modificarea şi completarea H.C.L. Periam 
nr.69/22.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012; 

În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

  Art.1.  Începând cu data de 18.07.2012, se aprobă anularea taxei pentru eliberarea 
avizului în vederea autorizării sau obţinerii licenţelor de traseu, prevăzută în Hotărârea 
Consiliului Local Periam nr. 15/28.03.2012. 

 
Art.2. Cu aceeaşi dată, îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare, precum 

şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei Periam nr. 15 din 28 martie 2012, întrucât aceasta nu 
a fost adoptată în conformitate cu prevederile legale. Art.282 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, permite instituirea unor taxe speciale 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale, însă la nivelul Comunei Periam nu există 
înfiinţat în subordinea consiliului local un serviciu pentru transportul public local.  

 
 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent – impozite şi taxe ; 
- Domnului Copil Marcel, casier în cadrul Primăriei Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 



 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 9 din 18.07.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

Pentru:  7 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  4 
 

HOTĂRÂREA  

 
privind anularea taxelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Periam nr.3/30.01.2012 

 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 18.07.2012, 
având în vedere următoarele: 

- prevederile art.16 alin.12 şi altele din Legea Nr.13/2007 a energiei electrice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile H.C.L. Periam nr.69/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2012; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.3/30.01.2012 privind stabilirea unor taxe locale; 
- referatul nr. 4120/04.07.2012 întocmit de doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I 

asistent, în cadrul compartimentului impozite şi taxe locale al Primăriei comunei Periam; 
- contestaţia nr.1491/08.05.2012 depusă de către S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. şi 

înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.2953/09.05.2012; 
- cererea de chemare în judecată formulată de S.C. Petrom Distribuţie Gaze S.R.L. 

împotrivaConsiliului Local Periam; 
În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1.  Se aprobă anularea taxelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local 
Periam nr. 3/30.01.2012, respectiv se anulează: 

- taxa de folosinţă a domeniului public, în cazul racordării imobilelor la reţeaua de gaz, 
în cuantum de 30 lei/metru liniar ; 

- taxa anuală de servitute pentru stâlpii ENEL, în sumă de 100 lei/stâlp. 
 

Art.2. Îşi încetează aplicabilitatea şi se revocă orice alte prevederi contrare, precum şi 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Periam nr.3 din 30 ianuarie 2012, întrucât aceasta nu a 
fost adoptată în conformitate cu prevederile legale.  

 
Art.3. Consilierii locali care au votat “împotrivă“ la adoptarea prezentei hotărâri şi care 

au votat “pentru “ la adoptarea H.C.L. Periam nr.3/30.01.2012, să răspundă solidar şi să suporte 
cheltuielile de judecată şi daunele interese. 

 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent – impozite şi taxe ; 
- S.C. Petrom Distribuţie Gaze S.R.L.; 
- S.C. Enel Distribuţie Banat S.A.; 



- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 10 din 18.07.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 
Pentru:  10 

Împotriv ă:  x 
Abţineri:  1 

 
 

HOTĂRÂREA  

 
privind scăderea din evidenţele fiscale ale Primăriei Comunei Periam a unor sume 

reprezentând rămăşiţe, cu majorările aferente, asupra mijloacelor de transport ale numitului 
Oprea Dorin, decedat la data de 06.11.2004 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 18.07.2012, 
având în vedere următoarele: 

- cererea doamnei Oprea Simona-Alina înregistrată la Primăria Comunei Periam sub 
nr.4100/04.07.2012, fosta soţie a domnului Oprea Dorin, decedat la data de 06.11.2004; 

- referatul nr. 4215/09.07.2012 întocmit de doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I 
asistent, în cadrul compartimentului impozite şi taxe al Primăriei comunei Periam; 

- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
  Art.1.  Se aprobă scăderea din evidenţele fiscale ale Primăriei Comunei Periam a unor 
sume reprezentând rămăşiţe, cu majorările aferente, asupra mijloacelor de transport ale numitului 
Oprea Dorin, decedat la data de 06.11.2004, respectiv se aprobă scăderea din evidenţele fiscale 
ale Primăriei Comunei Periam (poziţia de Rol Nominal Unic nr.1003168) a următoarelor: 

- scăderea debitului rămăşiţă în cuantum de 2.055 lei ; 
- scăderea majorărilor aferente, în cuantum de 3.483 lei. 
 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează compartimentul financiar-contabil, 
impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam.  
 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent - impozite şi taxe; 
- Doamnei Oprea Simona-Alina; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
  
 

 
 
Nr. 11 din 18.07.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

Pentru:  7 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  4 
 

HOTĂRÂREA  

 
privind încetarea aplicabilităţii H.C.L. Periam nr.1/25.01.2011 privind stabilirea unor taxe 

locale  
pe linie de stare civilă 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 18.07.2012, 
având în vedere următoarele: 

- referatul nr.4265/10.07.2012 prezentat de doamna Bronţ Daciana, inspector I asistent cu 
atribuţii de stare civilă în cadrul SPCLEP Periam, prin care se propune consiliului local 
revocarea unor taxe locale pe linie de stare civilă la nivelul Comunei Periam, deoarece aceste 
taxe au fost instituite fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
 - referatul nr.215/13.11.2011 al doamnei Bronţ Daciana, referent superior în cadrul 
SPCLEP Periam prin care arată că autorităţile publice locale pot stabili taxe speciale pentru 
desfacerea căsătoriei pe cale administrativă; 

- prevederile art.11 alin.4 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 155 din HG nr. 64/2001 pentru 
aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea  unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; 

- prevederile art.4 alin.2 din H.G. nr.495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi 
actualizarea  livretului de familie; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.2 şi art.45 din Legea nr.215/2001 
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Începând cu data de 18.07.2012, se aprobă încetarea aplicabilităţii  prevederilor 
H.C.L. Periam nr.1/25.01.2011, respectiv anularea unor taxe, după cum urmează: 

- taxa în cuantun de 150 lei stabilită pentru întocmirea dosarului de căsătorie; 
- taxa în cuantun de 50 lei stabilită pentru întocmirea şi eliberarea dovezii care atestă 

înregistrarea actelor sau faptelor de stare civilă; 
- taxa în cuantun de 50 lei stabilită pentru întocmirea şi completarea livretelor de 

familie cu ocazia încheierii căsătoriei sau la cerere; 
- taxa în cuantun de 130 lei stabilită pentru înscrierea schimbării numelui de familie 

şi/sau a prenumelui pe cale administrativă sau intervenite în străinătate; 
- taxa în cuantun de 100 lei stabilită pentru transcrierea certificatelor cetăţenilor români 

eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; 
- taxa în cuantun de 100 lei stabilită pentru completarea şi eliberarea la cerere a 

certificatelor de naştere, căsătorie, divorţ sau deces; 
- taxa în cuantun de 100 lei stabilită pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă, 

duminică sau alte sărbători legale. 
 

Art.2.  Se menţine în vigoare taxa pentru întocmirea dosarului de divorţ în cuantum de 
150 lei. 

 
Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează compartimentul 

financiar-contabil, impozite şi taxe, precum şi compartimentul de Stare Civilă din cadrul  
SPCLEP  Periam. 



 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 
- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent – impozite şi taxe ; 
- Domnului Copil Marcel, casier în cadrul Primăriei Periam; 
- Doamnei Bronţ Daciana, inspector I asistent - stare Civilă, din cadrul  

SPCLEP  Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 12 din 18.07.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

Pentru: 11 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali, care vor fi plătiţi la 
nivelul Consiliului Local Periam pe anul 2012 

  
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 18.07.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul nr. 4433/17.07.2012 prezentat de doamna Copil Paula-Gianina, inspector I 
asistent cu atribuţii de asistent social în cadrul Primăriei Comunei Periam prin care se solicită 
aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali pe anul 2012;   

- prevederile art.2 şi art.6 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.2 şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001, 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se aprobă un număr maxim de 50 de posturi pentru angajarea asistenţilor personali 
pentru persoanele cu handicap grav, existente la nivelul Comunei Periam, pentru anul 2012. 

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va însărcina domnul primar 
Dumitraş Cornel şi compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe, precum şi 
compartimentul asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Periam. 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe; 
- Compartimentului asistenţă socială; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
  
 
 

 
 
Nr. 13 din 18.07.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   � STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                   Total consilieri Consiliul Local: 
13 

                                     
Prezenţi: 11                                        
Pentru:  11                                   
Împotriv ă:   x 
                                   Abţineri:   
x 

HOTĂRÂREA  

 
privind stabilirea unor noi taxe speciale pentru închirierea sălii Casei de Cultură a Comunei 

Periam  
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 18.07.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul nr. 4434/17.07.2012 întocmit de doamna Dumitraş Lorendana, inspector I 
asistent în cadrul Primăriei Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam 
adoptarea unei hotărâri privind aprobarea unei noi taxe speciale pentru închirierea sălii Casei de 
Cultură a Comunei Periam, ţinând cont de faptul că impozitele şi taxele locale constituie venituri 
ale bugetelor locale şi sunt reglementate prin Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată 
şi completată; 
 - prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, modificată şi completată;                                   

- prevederile H.C.L. Periam nr.41/17.11.2008 privind stabilirea taxelor pentru închirierea 
spaţiilor Căminului Cultural al comunei Periam pentru desfăşurarea unor activităţi; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.4 şi pct.5 şi art.45 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată şi modificată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se stabilesc noi taxe pentru închirierea spaţiilor Casei de Cultură a Comunei 
Periam (sala mare şi anexele) pentru desfăşurarea unor activităţi, după cum urmează: 
 

1. pentru nunţile sau petrecerile private organizate în incinta Casei de Cultură Periam  
– taxa o reprezintă contravaloarea închirierii veselei existente în inventarul Primăriei 
Comunei Periam, respectiv 2 lei/persoană, dar nu mai puţin de 500 lei;  
 

2. pentru botezurile organizate în incinta Casei de Cultură Periam  – taxa o reprezintă 
contravaloarea închirierii veselei existente în inventarul Primăriei Comunei Periam, 
respectiv 2 lei/persoană; 

 
3. pentru închirierea veselei existente în inventarul Primăriei Comunei Periam, necesară la 

diverse alte evenimente organizate în altă locaţie decât incinta Casei de Cultură Periam, 
se stabileşte o taxă de 2 lei/persoană; 

 
4. pentru spectacole, evenimente artistice, organizate de diverse persoane – se stabileşte 

suma de 150 lei; 
 

5. pentru seri distractive organizate pentru tineret, de către diverse persoane fizice sau 
juridice – se stabileşte suma de 250 lei; 

 



6. pentru serbări şcolare, pentru alte evenimente educative, social-culturale şi pentru 
manifestări cu scop electoral – nu se plăteşte taxă, cu condiţia ca spaţiul să fie predat în 
aceleaşi condiţii bune în care a fost primit. 

 
Art.2. Angajaţii  Primăriei Comunei Periam şi ai serviciilor aflate în subordinea 

Consiliului Local Periam, vor beneficia pentru ei şi familia lor (până la gradul I de rudenie), o 
dată pe an, de gratuitate pentru un eveniment din categoria celor prevăzute la art.1 pct.1-2 din 
prezenta hotărâre. 

 
 Art.3.  Pentru distrugerea sau deteriorarea veselei închiriate, se va percepe o taxă 
reprezentând de 2 ori contravalorea preţului de achiziţie al bunului distrus sau deteriorat. 
 

Art.4.  Cu data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L. Periam 
nr.41/17.11.2008, precum şi orice alte prevederi contrare. 
 

Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Bobu 
Aurel, referent I (cultural) şi compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul 
Primăriei Comunei Periam. 

 
  Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei Comunei Periam; 
- Domnului Bobu Aurel, referent I (cultural); 
- Domnului Copil Marcel, casier în cadrul Primăriei Periam; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 14 din 18.07.2012 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   � STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 
Pentru:  11 

Împotriv ă: x 
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

            Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 08.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.4895/07.08.2012 înaintat de doamna Bodescu Florica, 
inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul Dumnitraş Cornel – 
primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe 
anul 2012; 

- adresa nr.4174/22.05.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.3260/28.05.2012; 

- adresa D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.4761/01.08.2012; 
- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;    
- prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi al 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", art.36 alin.4 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe anul 2012, după cum urmează: 
  
 

VENITURI – TOTAL - 320.000 LEI - TR.III. - DIN CARE: 
- Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale  TR.II(11.02.06) (minus) 320.000 

lei 
- Cote defalcate din impozitul pe venit  TR.II(04.02.01) -320.000 lei 
- Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale  TR.III(11.02.06) -  320.000 lei 

 
 

                 CHELTUIELI – TOTAL  – 320.000 LEI – TR.III. -  DIN CARE: 
- CULTURĂ,RECREERE ŞI RELIGIE (24.67.02.71) TR.III. – 10.500 LEI  
- Baza sportivă multifuncţională tip.2-  10.500 lei  
- GOSPODĂRIRE (24.70.02.71)TR.III. – 100.000 LEI  
- Reţea canalizare –   100.000 lei  
- PROTECŢIA MEDIULUI (24.74.02.71) TR.III – 100.000 LEI 
- Staţie de epurare – 100.000 lei 
- DRUMURI ŞI PODURI (24.84.02.71)TR.II. –  109.500 LEI  
- Execuţie drumuri(Platanilor) – 109.500 lei 

 
 



 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent -- contabil în 
cadrul primăriei. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 15 din 08.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

Pentru: 11 
Împotriv ă: x 

Abţineri: x 

 

HOTĂRÂREA  

 
privind modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012  

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 08.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul nr.4897/07.08.2012 întocmit de domnul Marica Florian, inspector de 
specialitate IA în cadrul Primăriei Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam 
adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012 privind întocmirea documentaţiilor 
cadastrale pentru prima înscriere în cartea funciară a terenurilor din cartierul de rromi al comunei 
Periam, pentru intrarea în legalitate a locuitorilor din zona respectivă ; 

- prevederile Ordinului Adminitraţie Publică nr.634/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea 
înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.25-27 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, cu modificările şi copmpletările ulterioare; 

- prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului 
Urbanistic Zonal GM 010-2000 ; 

- contractul de servicii nr.16/12.10.2011 încheiat între Comuna Periam şi S.C. SAURO 
CAD S.R.L. Timişoara; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.e şi art.45 alin.1 şi alin.2 lit.e din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012 privind 
întocmirea documentaţiilor cadastrale pentru prima înscriere în cartea funciară a terenurilor 
din cartierul de rromi al comunei Periam, pentru intrarea în legalitate a locuitorilor din zona 
respectivă, în sensul că se aprobă întocmirea de documentaţii cadastrale pentru prima înscriere 
pentru imobilele identificate în Anexa nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, însă fără întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru cartierul de rromi din comuna 
Periam, întrucât amplasamentul imobilelor în cauză nu respectă prevederile legale în vigoare 
(H.G. nr.525/1996, Legea nr.350/2001 şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul 
cadru al Planului Urbanistic Zonal GM 010-2000). 
  
 Art.2. Începând cu data de 08.08.2012, se revocă orice prevederi contrare prezentei 
hotărâri. 
 

Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi compartimentul dezvoltare economico-socială din cadrul 
Primăriei Comunei Periam. 



 
  Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială al Primăriei Comunei Periam; 
- S.C. SAURO CAD S.R.L. Timişoara; 
- Comisiei centrale de inventariere a bunurilor din patrimoniul public şi privat al 

comunei Periam; 
- O.C.P.I. Timiş; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 16 din 08.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  

P E R I A M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 

Pentru: 12 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

- prevederile art.2 şi art.17 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.a, art.36 alin.9 şi art.45 din 
Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, 
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.  Cu data prezentei hotărâri se revocă orice prevederi contrare. 
 

 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va însărcina Consiliul Local al 
Comunei Periam. 
 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
  
  
   
  
  
  
  

 
Nr. 17 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 
Pentru:  12 

Împotriv ă: x 
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza  
comunei Periam 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul nr.5020/14.08.2012 întocmit de domnul Mirea Cristian-Manuel,inspector de 
specialitate (Inginer constructor) în cadrul compartimentului Dezvoltare Economico-Socială al 
Primăriei Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea unei hotărâri 
privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza 
comunei Periam ; 

- O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;  

- H.G. nr.348/2004  privind exercitarea comertului cu produse şi servicii de piaţă în unele 
zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonantei 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local;  

- Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 
ilicite, rerepublicată, cu modificările şi completările ulerioare; 

- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi lini ştii publice, rerepublicată; 

- necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local al Comunei Periam 
pentru anul 2012, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;            
În temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.19, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza 
comunei Periam  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent - 
impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam. 

 
  Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  



- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent - impozite şi taxe din cadrul 
Primăriei Comunei Periam; 

- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 18 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 
Pentru:  12 

                                                                                                                             
Împotriv ă:  x 

                                                                                                                             
Abţineri:  x 

 

HOTĂRÂREA  
 

privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

- rezultatul alegerilor locale care s-au desfăşurat la data de 10 iunie 2012, în urma cărora 
primar al Comunei Periam a fost ales domnul Dumitraş Cornel ; 

- adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş nr. 276/16.07.2012, 
înregistrate la Primăria Comunei Periam sub numerele 4408/16.07.2012 şi 4940/09.08.2012;  

- referatul nr.4958/10.08.2012 prezentat de domnul Dumitraş Cornel, primarul Comunei 
Periam; 

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;  
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 

           În temeiul art.11-13, art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.26 lit.a, pct.14 şi art.45 din Legea nr. 
215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                        

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

 Art.1. Se desemnează domnul Dumitra ş Cornel, primar al Comunei Periam, cetăţean 
român, născut la data de 14.01.1968 în Comuna Periam, Judeţul Timiş, domiciliat în Comuna 
Periam,strada Molidului,nr.11, jud. Timiş, posesor al C.I. seria TM nr.895101, eliberat de 
SPCLEP Periam la data de 27.04.2011, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri (ADID) Timiş, să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local Periam orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului 
constitutiv ale ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea unei bune 
funcţionări a ADID Timiş. 

 
  Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- ADID Timi ş; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 



 
 

  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 19 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 
Pentru:  10 

                                                        
Împotriv ă:   1 

     
Abţineri:   1 

 

HOTĂRÂREA  
 

privind stabilirea tarifelor orare de  închiriere a utilajelor din dotarea Primăriei Comunei 
Periam 

 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

-referatul nr.5024/14.08.2012 întocmit de domnul Avram Ioan-Mircea, viceprimarul 
Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea unei hotărâri privind 
tarifele orare pentru închirierea utilajelor aparţinând primăriei;  

-prevederile art.16 alin.2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată ; 

- solicitările mai multor cetăţeni de pe raza comunei cu privire la posibilitatea închirierii unor 

utilaje aflate în dotarea Primăriei Comunei Periam pentru efectuarea unor lucrări în gospodăriile 

proprii ; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 

           În temeiul art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c şi art. 45 alin.1 lit.c din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                        

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 
 

 Art.1. Se stabilesc următoarele tarife orare pentru închirierea unor utilaje din dotarea 
Primăriei Comunei Periam, după cum urmează: 

1. taxă  pentru închiriere buldoexcavator echipat cu cupă încărcător frontal: 75,57 lei/1 
oră; 

2. taxă  pentru închiriere buldoexcavator echipat cu braţ şi cupă excavator:  80,21 lei/1 
oră; 

3. taxă  pentru închiriere tractor U 650:                    50,37 lei/1 
oră; 

4. taxă  pentru închiriere vidanjă                                12,49 lei/1 
oră; 

5. taxă  pentru închiriere remorcă                                16,25 lei/1 
oră; 

6. taxă  pentru închiriere tocător CSU                    13,16  lei/1 
oră 

7. taxă  pentru închiriere foreză orizontală  BERLINGHER SKIKOM         67,75  lei/1 
oră 

8. taxă  pentru închiriere motosfredel OLEO MAC                             94,27  lei/1 
oră 



9. taxă  pentru închiriere motocositoare STIHL        24,19  lei/1 
oră 

10. taxă  pentru închiriere miniexcavator KOMATSU 16 R HS                 49,72  lei/1 
oră 
 

 Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va însărcina domnul primar 
Dumitraş Cornel şi compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei 
Periam. 
 
  Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 20 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 
Pentru:  12 

  
Împotri
vă:   x 
     
Abţiner
i:   x 

 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea închirierii unei suprafeţe totale de 25 mp din proprietatea Comunei Periam, 
în vederea instalării unor echipamente şi instalaţii de comunicaţii mobile uşoare,  

către S.C. RCS & RDS S.A. 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.5025/14.08.2012 întocmit de doamna Ferchi Simona-Elena, 
inspector I asistent impozite şi taxe în cadrul Primăriei Comunei Periam, prin care propune 
consiliului local adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea închirierii unei suprafeţe de 25 
mp, situată în intravilanul Comunei Periam, Judeţul Timiş, către S.C. RCS & RDS S.A.; 

- adresa nr.16774/05.07.2012 a S.C. RCS & RDS S.A. Bucureşti, înregistrată la Primăria 
Comunei Periam sub nr.4462/18.07.2012, prin care se solicită închirierea/concesionarea unei 
suprafeţe totale de 25 mp atât pe turnul de apă din localitatea Periam, cât şi la baza acestuia în 
vederea instalării unor echipamente şi instalaţii de comunicaţii mobile uşoare; 

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art.25 şi 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
ubanismul, modificată şi completată;  

- prevederile art.11 alin.1 lit.i din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;  
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c şi ale art.45 alin.1 din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.  Se aprobă închirierea suprafeţei de 25 mp din proprietatea Comunei Periam către 

S.C. RCS & RDS S.A., în vederea montării unor echipamente şi instalaţii de comunicaţii mobile 
uşoare. Suprafaţa de 25 mp care se va închiria este identificată la turnul de apă din localitatea 
Periam, atât pe turnul de apă, cât şi la baza acestuia, unde urmează a se monta echipamente şi 
instalaţii de comunicaţii mobile uşoare. 

Art.2.  Contractul de închiriere a terenului în suprafaţă de 25 mp se încheie pe o perioadă 
de   5  
ani, iar tariful mimim se va stabili anual prin Hotărârea Consiliului Local Periam privind 
stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local.  
    Art.3. Orice schimbare a destinaţiei suprafeţei de teren de 25 mp se va putea face numai 
cu acordul scris al Consiliului Local al Comunei Periam. 



         Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul primar 
Dumitraş Cornel care este împuternicit să semneze contractul de închiriere şi doamna Ferchi 
Simona-Elena, inspector I asistent-impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam.  
  Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- S.C. RCS & RDS S.A. Bucureşti; 
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent-impozite şi taxe din cadrul 

Primăriei Comunei Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 21 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 

Pentru: 12 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x  
 

HOTĂRÂREA  

 
privind aprobarea încheierii unor contracte având ca obiect prestarea de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în justiţie 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, reunit în şedinţa de ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele : 

- referatul nr.5026/14.08.2012 prezentat de către primarul Comunei Periam şi totodată 
preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar Periam; 

- referatul nr.5027/14.08.2012  prezentat de către secretarul Comunei Periam, prin care se 
arată necesitatea încheierii unor contracte având ca obiect prestarea de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în justiţie; 

- prevederile art.I al O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.35/14.06.2011 privind aprobarea încheierii contractelor de 
reprezentare în justiţie a intereselor unităţii administrativ-teritoriale, ale autorităţilor 
administraţiei publice locale şi ale angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Periam; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a şi ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 

privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
Art.1.  Se aprobă încheierea unor contracte având ca obiect prestarea de servicii juridice 

de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în justiţie, contracte prin care să fie apărate 
interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice 
locale din comuna Periam. 

 
Art.2.  Sumele reprezentând onorarii avocat sau cheltuieli de judecată vor fi suportate din 

bugetul local al Comunei Periam. 
 
 
Art.3.  Începând cu data prezentei, se reziliază orice contracte de reprezentare în justiţie, 

de prestări servicii sau de altă natură având ca obiect prestarea de servicii juridice de consultanţă, 
de asistenţă şi/sau de reprezentare încheiate de anterior datei de 20.08.2012. Cu data prezentei 
hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. Periam nr.35/14.06.2011, precum şi orice alte 
prevederi contrare. 

 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va însărcina domnul primar 

Dumitraş Cornel, care este împuternicit de către consiliul local să semneze contractele  având ca 
obiect prestarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în justiţie. 



 
Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 22 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 

Pentru: 12 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x  

HOTĂRÂREA  

 
Privind înfiin ţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST" 

şi aprobarea participării comunei Periam în calitate de membru fondator la constituirea 
A.D.I. "TIMI Ş 15 VEST" 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

-expunerea de motive înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.5072/17.08.2012 
prezentată de domnul Dumitraş Cornel, primar al Comunei Periam, privind participarea comunei 
Periam ca membru fondator la constituirea A.D.I. "TIMIŞ 15 VEST"; 

-referatul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.5071/17.08.2012 prezentat de 
domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector de specialitate I (inginer constructor) în cadrul 
Primăriei Comunei Periam 

-dovada privind disponibilitatea denumirii nr.111165 din 10.04.2012, eliberată de 
Ministerul Justiţiei Anexa 3 parte integrantă a prezentei hotărâri; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată;    
-prevederile art.6 lit.e, art.8 alin.1 şi alin.2 lit.c, precum şi art.10 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
-dispoziţiile art.10 alin.2, art.12 alin.1 lit.d şi art.17 alin.11 din Legea nr.241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum 
au fost aprobate de Ordonanţa de Urgenţă nr.13/2008; 

-prevederile Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile art.1 alin.1 şi art.2 lit.c din Ordonanţa nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

-dispoziţiile art.11 şi următoarele din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d şi e, ale art.36 alin.6 lit.a pct.14, ale art.36 alin.7 

lit.c  şi ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                       

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.l.  Se aprobă participarea Comunei Periam prin Consiliul Local al Comunei Periam, ca 
membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST". 

Art.2.  Se aprobă asocierea Comunei Periam prin Consiliul Local al Comunei Periam în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu denumirea ADI "TIMIŞ 15 VEST", persoană 



juridică română de drept privat, cu sediul în România, localitatea Lovrin, str. Principală, nr. 266, 
judeţul Timiş. 

Art.3.  Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 
VEST", prevăzut la Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST", 
prevăzut la Anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. (1) Se aprobă participarea Comunei Periam prin Consiliul Local al Comunei 
Periam la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST", cu 
o contribuţie în numerar în valoare de 2.000 lei. 

           (2) Se aprobă cotizaţia ce va trebui plătită de Comuna Periam, prin Consiliul Local 
al Comunei Periam, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST" în cuantum de 
1 (unu) leu/an/locuitor, plătibil până la finele primului semestru aferent fiecărui an, iar pentru 
anul 2012 până la finele anului 2012. 

Art.6. Se numeşte domnul Dumitraş Cornel, primar al Comunei Periam, ca membru al 
Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST". 

Art.7. Se împuterniceşte domnul Dumitraş Cornel, primar al Comunei Periam, să 
semneze în numele şi pe seama acestei instituţii Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST". 

Art.8. Se împuterniceşte doamna DANIELA GÜNTHER, domiciliată în Dumbrăviţa, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 34 , judeţul Timiş, legitimată cu CI seria TM nr. 392258, eliberată la 
data de 31.03.2004 de SPCLEP Timişoara, să efectueze operaţiunile bancare necesare pentru 
depunerea capitalului social şi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "TIMI Ş 15 VEST", la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Sânnicolau-Mare. 
  Art.9.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, 
a aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Consiliului Local Periam;  
- Primarului Comunei Periam; 
- Doamnei Bodescu Florica – inspector I asistent-contabil; 
- Doamnei Daniela Günther; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
  
 
 
 

 
 
Nr. 23 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI  RODICA 

 
 

__________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

   
� BRONŢ  DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 

Pentru: 12 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x  

 

 

HOTĂRÂREA  

 
privind aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Periam a suprafeţei 
de 1,12 ha teren care nu reprezintă păşune şi care se află în proprietatea privată a Comunei 

Periam şi în administrarea Consiliului Local Periam 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, reunit în şedinţa de ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele : 

- referatul nr.5087/17.08.2012 întocmit de către doamna Nicolescu Oplimpia-Angela, 
inspector I superior  - agricol din Primăria Comunei Periam; 

- prevederile Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
Art.1.  Se aprobă punerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Periam în 

vederea aplicării legilor fondului funciar a suprafeţei de 1,12 ha, suprafaţă care nu reprezintă 
păşune, dar care este teren arabil identificat şi aflat în proprietatea Comunei Periam şi în 
administrarea Consiliului Local Periam şi care este formată din următoarele parcele: 

1. tarla 321 - parcela 8/4  - suprafaţa: 1,00 ha; 
2. tarla 226 - parcela 24  - suprafaţa: 0,12 ha. 

 
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va însărcina domnul primar 

Dumitraş Cornel şi Comisia Locală de Fond Funciar Periam. 
 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Comisiei Locale de Fond Funciar Periam; 
- Comisiei Judeţene de Fond Funciar Timiş; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 



 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 24 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

  � STRUTINSCHI RODICA 
 

____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 12 

                                                                                                                                                       
Pentru:   7 

                                                                                                                             
Împotriv ă:   5 

                 
Abţineri:    x 

 

HOTĂRÂREA  
 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

 -referatul înregistrat sub nr.5088/17.08.2012 înaintat de doamna Cotoşman Claudia-
Letiţia, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul Dumitraş Cornel – 
primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe 
anul 2012; 

-adresa nr.6647/13.08.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.5043/16.08.2012; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;    
-prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi al 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
-prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", art.36 alin.4 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe anul 2012, prin diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal aferente învăţământului preuniversitar de stat, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL - 110.000 lei - TR.III. - din care: 
-  Sume defalcate din TVA(11.02.02)- finanţarea cheltuielilor de personal aferent 
    învăţământului preuniversitar de stat                                                      -110.000 lei 
 

VENITURI – TOTAL - 260.000 LEI - TR.IV - din care: 
- Sume defalcate din TVA(11.02.02)- finanţarea cheltuielilor de personal aferent 
   învăţământului preuniversitar de stat                                                   -260.000 lei 

CHELTUIELI – TOTAL - 110.000 lei - TR.III. - din care: 
- Cheltuieli de personal aferent învăţământului preuniversitar  
   de stat (65.02.10)                                                                                 -110.000 lei 
 

CHELTUIELI – TOTAL - 260.000 LEI - TR.IV - din care: 



- Cheltuieli de personal aferent învăţământului preuniversitar  
   de stat(65.02.10)                                                                                   -260.000 lei 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Cotoşman Claudia-Letiţia, inspector I asistent - 
contabil în cadrul primăriei. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Cotoşman Claudia-Letiţia, inspector I asistent - contabil în cadrul 

primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 25 din 20.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

                                                                                                                   
Pentru:   11 

                                                                                                                             
Împotriv ă:  x 

                 
Abţineri:    x 

 
HOTĂRÂREA  

 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

 - referatul înregistrat sub nr.5180/22.08.2012 înaintat de doamna Bodescu Florica, 
inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul Dumitraş Cornel – primarul 
Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2012; 

- adresa nr.6647/13.08.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.5043/16.08.2012; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;    
- prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi al 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile H.C.L. Periam nr.25/20.08.2012 privind rectificarea bugetului local al 

Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", art.36 alin.4 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe anul 2012, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. III :                   - 
98.300 lei  

din care: 
-  Sume defalcate din TVA (11.02.02) - finanţarea cheltuielilor de  
   personal aferent învăţământului preuniversitar de stat                                      - 
110.000 lei 
 
- Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinînd domeniului privat al                                            

unităţilor administrativ-teritoriale ( 39.02.07 )           
11.700 lei 

 
VENITURI – TOTAL  Trim. IV:                - 

110.000 lei  
din care: 



-  Sume defalcate din TVA (11.02.02) - finanţarea cheltuielilor de  
   personal aferent învăţământului preuniversitar de stat                                      -
110.000 lei 

 
CHELTUIELI – TOTAL  Trim. III :                  - 
98.300 lei din care: 

- Cheltuieli de personal aferente învăţământului preuniversitar  
   de stat (65.02.10)                                                                                     -
110.000 lei 
- Cheltuieli de personal aferente asistenţilor personali ai persoanelor  
   cu handicap grav (68.02.10)                                   
11.700 lei 
 

CHELTUIELI – TOTAL Trim. IV:               - 
110.000 lei  

din care: 
- Cheltuieli de personal aferente învăţământului preuniversitar  
   de stat (65.02.10)                                                                                      - 
110.000 lei. 

Art.2. Cu data prezentei se revocă H.C.L. Periam nr.25/20.08.2012, precum şi orice alte 
prevederi contrare. 

  
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 
 
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 26 din 22.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

Pentru: 11 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x 

 

HOTĂRÂREA  
 
 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012  
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.08.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul nr.5182/22.08.2012 întocmit de domnul Mirea Cristian Manuel, inspector de 
specialitate IA în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială al Primăriei Comunei 
Periam, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea unei hotărâri privind modificarea 
H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012 privind întocmirea documentaţiilor 
cadastrale pentru prima înscriere în cartea funciară a terenurilor din cartierul de rromi al comunei 
Periam, pentru intrarea în legalitate a locuitorilor din zona respectivă ; 

- prevederile Ordinului Adminitraţie Publică nr.634/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea 
înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.25-27 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, cu modificările şi copmpletările ulterioare; 

- prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului 
Urbanistic Zonal GM 010-2000 ; 

- contractul de servicii nr.16/12.10.2011 încheiat între Comuna Periam şi S.C. SAURO 
CAD S.R.L. Timişoara; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;            
În temeiul art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.e şi art.45 alin.1 şi alin.2 lit.e din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012 privind 
întocmirea documentaţiilor cadastrale pentru prima înscriere în cartea funciară a terenurilor 
din cartierul de rromi al comunei Periam, pentru intrarea în legalitate a locuitorilor din zona 
respectivă, în sensul că Art.1 al H.C.L. Periam nr.27/28.03.2012 va avea următorul 
conţinut : 
 “Art.1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Comunei Periam a imobilelor 
identificate în Anexa nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă 
întocmirea de documentaţii cadastrale pentru prima înscriere pentru imobilele identificate în, 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, însă fără întocmirea unui Plan 
Urbanistic Zonal pentru cartierul de rromi din comuna Periam, întrucât amplasamentul 
imobilelor în cauză nu respectă prevederile legale în vigoare (H.G. nr.525/1996, Legea 
nr.350/2001 şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului 
Urbanistic Zonal GM 010-2000)”. 



 
 Art.2. Începând cu data de 22.08.2012, se revocă H.C.L. Periam nr.16/08.08.2012, 
precum şi orice prevederi contrare prezentei hotărâri. 
 

Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi compartimentul Dezvoltare Economico-Socială din cadrul 
Primăriei Comunei Periam. 

 
 

  Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 
- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială al Primăriei Comunei Periam; 
- S.C. SAURO CAD S.R.L. Timişoara; 
- Comisiei centrale de inventariere a bunurilor din patrimoniul public şi privat al 

comunei Periam; 
- O.C.P.I. Timiş; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 27 din 22.08.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  

P E R I A M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 7 

                                                                                                                                            
Pentru: 7 

Împotriv ă: x 
Abţineri: x 

 

HOTĂRÂREA  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 28 din 28.03.2012  privind 

aprobarea aderării comunei la  ,,,,AASSOOCCII AAŢŢII AA    GRUPUL DE ACŢIUNE LOCAL Ă 
TRIPLEX CONFINIUM”  

 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 10.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul Compartimentului de Dezvoltare Economico – Socială din cadrul Primăriei 
comunei Periam, nr.5.680/07.09.2012 privind modificarea H.C.L. nr. 28 din 28.03.2012 de 
aprobare a aderării comunei la ,,Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Triplex Confinium”, în 
urma validării rezultatelor alegerilor locale din 2012; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 28 din 28.03.2012; 
- prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile AXEI  IV LEADER din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
În temeiul prevederilor art. 14, art. 36, alin. 7, lit. c)  şi art.45 alin.1 şi alin.2 lit.f din 

Legea 215/2001, republicata, legea administraţiei publice locale, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Aprobarea modificării art. 3 din H.C.L. 28 din 28.03.2012 care va avea 
următorul conţinut: ,,Se desemnează Primarul comunei Periam, dl. Dumitraş Cornel să 
semneze personal, sau printr-o persoană din cadrul aparatului propriu al primarului, în 
faţa oricărei institu ţii sau autorităţi, orice document care este necesar pentru aderarea la 
asociaţie”. 

 
Art. 2.  – Aprobarea modificării art. 4 din H.C.L. 28 din 28.03.2012 care va avea 

următorul conţinut: ,,Se desemnează dl. primar Dumitra ş Cornel, în calitate de reprezentant 
al comunei, în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei”.    

 
Art. 3.  - Aprobarea modificării art. 5 din H.C.L. 28 din 28.03.2012 care va avea 

următorul conţinut: ,, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza 
Primarul Comunei Periam, dl. Dumitraş Cornel”.  

 
  Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Grupului de Acţiune Locală Triplex Confinium; 
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială al Primăriei Comunei Periam; 
- La dosarul şedinţei; 



- Prin afişaj, atenţiei publice. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 28 din 10.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  

P E R I A M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 9 

                                                                                                                   
Pentru:   9 

                                                                                                                                                  
Împotriv ă:   x 

                 
Abţineri:    x 

 
HOTĂRÂREA  

 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 11.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

  - referatul înregistrat sub nr.5741/11.09.2012 înaintat de doamna Cotoşman Claudia-
Letiţia, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul Dumitraş Cornel, 
primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe 
anul 2012; 

- Decizia nr.1402/10.09.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.5740/10.09.2012; 

- prevederile  art.7 ,din O.G. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2012; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
- prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi al 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", art.36 alin.4 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe anul 2012, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. III:                      
557.066 lei  

din care: 
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (11.02.06)                 

557.066 lei 
                           
CHELTUIELI – TOTAL  Trim. III:                     
557.066 lei  
din care: 

            - Cheltuieli de capital, titlul active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii        
24.346 lei 
              capitale) 65.02.71.01.30-Izolare termică şcoala nouă şi construcţia pentru centrală      

- Cheltuieli de capital, titlul active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii       
532.720 lei 

   capitale) 70.02.71.01.30- Execuţie reţea canalizare     
 



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Cotoşman Claudia-Letiţia, inspector I asistent - 
contabil în cadrul primăriei. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Cotoşman Claudia-Letiţia, inspector I asistent - contabil în cadrul 

primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 29  din 11.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
                                                                                                                             

Prezenţi:   7 
                                                                                                                                                       

Pentru:   7 
                                                                                                                             

Împotriv ă:  x 
                 

Abţineri:    x 

 

HOTĂRÂREA  
 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5905/14.09.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel – primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea 
bugetului local pe anul 2012; 

- adresa nr.7425/14.09.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.5912/14.09.2012; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;    
-prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi al 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile  O.G. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; 
-prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", art.36 alin.4 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe anul 2012, prin diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal aferente învăţământului preuniversitar de stat, după cum urmează: 
 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. III, din care:                       
169.000 lei  

  
- Sume defalcate din TVA (11.02.02) – drepturile asistenţilor                                         

8.000 lei   
            personali, ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare       

Redistriburi salarii,sporuri,indemnizaţii şi alte drepturi salariale                               - 
30.000 lei 

            în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora                        
Drepturile asistentilor personali, ai persoanelor cu handicap grav sau                         
38.000 lei 

       indemnizaţii lunare                                                                                                         



- Sume defalcate din TVA (11.02.06) – pentru echilibrarea                                            
21.000 lei 

      bugetelor locale                                                                                                         
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru                                

140.000 lei                                         
             echilibrarea bugetelor locale(04.02.04).                                                                    
                                    

 
CHELTUIELI – TOTAL  Trim. III,din care:                 
169.000 lei 
 

- Cheltuieli cu salariile (65.02.10)                                                                                  -
38.000 lei 

- Cheltuieli cu expertiza contabilă în dosar nr.2954/P/CIC/2008 (51.02.20)                  
12.700 lei  

-    Cheltuieli cu comisioanele de gestionare credit CEC (51.02.20)                                   
1.000 lei                                                                                       

 -   Cheltuieli cu dobânzile pentru linia de credit CEC  (55.02)                                        
18.500 lei                                                                                                                

- Cheltuieli cu deplasările profesorilor (65.02.20)                                                            
5.000 lei 

- Cheltuieli cu izolarea termică a şcolii cu clasele V-VIII (65.02.71)                              
1.000 lei                                                                                                       

- Cheltueli cu execuţia gardului la şcoala cu clasele V-VIII (65.02.71)                         
55.000 lei                                                                                     

- Achiziţie centrală termică şcoala cu clasele V-VIII (65.02.71)                                      
5.000 lei 

- Racord electric la şcoala cu clasele V-VIII (65.02.71)                                                 
18.510 lei 

- Racord gaz la şcoala cu clasele V-VIII (65.02.71)                                                       
20.000 lei 

- Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
            grav sau indemnizaţii lunare (68.02.10)                                                                       
38.000 lei                                                                   

- Branşamente la reţeaua de canalizzare (70.02.71)                                                        
15.500 lei 

- Docum.peisajist.pt.Proiect”Recreere şi aventură transfrontalieră                                  
6.200 lei 
în lunca Mureşului (70.02.71)                                                                                       

- Baza sportivă multifuncţională Tip II                                                                           
10.590 lei 
 

         REDISTRIBURI DE CREDITE – TOTAL  TRIM.III:                                      - 194.770 
LEI 

- Proiect tehnic “Înfiinţare cămin bătrani” (51.02.71)                                                     - 500 
lei 

- Implementare P.T.”Înfiinţare cămin bătrani” (51.02.71)                                              - 500 
lei 

- Proiect tehnic”Piaţa agroalimentară” (51.02.71)                                                           - 500 
lei 

- Centru de informare turistică (51.02.71)                                                                       - 500 
lei 

- Achiziţie tâmplărie PVC (65.02.71)                                                                         - 36.000 
lei 



-  Reparaţii capitale şcoli (65.02.71)                                                                            -  1.790 
lei 

        -   Construcţie pentru centrala termică (65.02.71)                                                        - 30.000 
lei 

- Reparaţii capitale dispensare (66.02.71)                                                                   -   8.000 
lei 

- Proiect tehnic capela religioasă(67.02.71)                                                                -   3.080 
lei 

- Proiect tehnic pentru execuţie pista biciclete (70.02.71)                                          -      900 
lei 

- Proiect tehnic pentru drum de ocolire al comunei Periam (84.02.71)                      -  
45.000 lei                                                                                                           

- Asfaltare străzi comunale(trotuare), (84.02.71)                                                       -  13.000 
lei  

- Cheltuieli cu bunurile şi serviciile (67.02.20)                                                          -  
55.000 lei 

 
        REDISTRIBUIRI DE CREDITE – TOTAL TRIM.III:                                         194.770 
lei 

-  Baza sportivă multifuncţională tip II (65.02.71)                                                        83.030 
lei 

-  Dirigenţie şantier staţie de epurare (70.02.71)                                                             1.240 
lei                                                    

- Alimentare energie electrică SP2,SP4 (70.02.71)                                                         3.500 
lei  

- PUZ  - zona rromi (70.02.71)                                                                                      27.000 
lei 

- Proiect tehnic modernizare drumuri (84.02.71)                                                          25.000 
lei 

- Cheltuieli cu bunurile si serviciile (materiale si prestari servicii                                35.000 
lei     

     cu caracter funcţional), (51.02.20)                                                              
- Cheltuieli cu bunurile si serviciile (iluminat public), (70.02.20)                                15.000 

lei                                               
- Culte religiose (biserica greco-catolică), (67.02.06)                                                     5.000 

lei                       

 
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 



 
 
 

  
  
  
   
  
  
  
  

 
Nr. 30  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi:  7 

Pentru:  7 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x 
 

HOTĂRÂREA  

 
Privind aprobarea încheierii unui contract între Comuna Periam şi S.C. „BENDER & CO” 

S.R.L. privind utilizarea infrastructurii rutiere 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- cererea nr.44/27.08.2012 a domnului Bender Aurel, administratorul firmei S.C. 
BENDER & CO S.R.L. Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub 
nr.5317/27.08.2012, prin care solicită aprobarea utilizării infrastructurii rutiere: drumurile de 
acces în albia minoră a râului Mureş la staţia de sortare şi de utilizare a drumului comunal DC30 
de la staţia de sortare până la intersecţia acestuia cu Drumul Judeţean Arad - Sânnicolau-Mare; 

- referatul înregistrat sub nr.5634/05.09.2012 prezentat de către Primarul Comunei 
Periam, domnul Dumitraş Cornel; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5904/14.09.2012 prezentat 
de către domnul Mirea Cristian–Manuel, inspector de specialitate I (inginer constructor) în 
cadrul Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.6 lit.a pct.13, art.36 alin.9 şi 

art.45,alin.2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
  

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Art.1.  Se aprobă încheierea unui contract de utilizare a drumurilor de acces între Comuna 
Periam şi S.C. BENDER & CO S.R.L., conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Se mandatează domnul Dumitraş Cornel, Primarul Comunei Periam să semneze 
contractul prevăzut în Anexa nr. 1. 
 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează domnul Dumitraş Cornel, primarul 
Comunei Periam, doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul compartimentului 
Financiar-contabil, impozite şi taxe  şi domnul Mirea Cristian-Manuel inspector de specialitate I 
în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială din cadrul primăriei. 
 

Art.4.  Cu data prezentei hotărâri se revocă orice prevederi contrare. 
 
 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  



- S.C. “BENDER & CO” S.R.L. Periam; 
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul primăriei; 
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială din cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 

  
   
  
  
  
  

 
 
Nr. 31  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 7 
Pentru:  7 

   
Împotri
vă:  x 
      
Abţiner
i:  x 
 

HOTĂRÂREA  

 
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR)  a Comunei Periam 

 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.5892/14.09.2012 prezentat de domnul  Avram Ioan-Mircea, 
viceprimar al Comunei Periam, prin care propune Consiliului local aprobarea Planului de analiză  
şi acoperire a riscurilor pentru Comuna Periam, Judeţul Timiş; 

- raportul responsabilului cu protecţia civilă înregistrat sub nr.5906/14.09.2012 prezentat 
de către domnul Brad Dorin-Gheorghe, consilier I asistent; 

- adresa nr.1365007/09.07.2012 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al 
judeţului Timiş, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.4267/11.07.2012, prin care se 
solicită punerea la dispoziţie a Planului de analiză  şi acoperire a riscurilor, actualizat, aprobat de 
Consiliul Local al Comunei Periam ; 

- prevederile H.C.L.Periam nr. 21/22.04.2010 privind aprobarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor pentru anul 2010 al Comunei Periam, judeţul Timiş; 

- prevederile art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  
- prevederile art.6-8 din Ordinul nr.132/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor; 
- prevederile art.9 lit.c şi art.12 alin.1 din O.M.A.I. 

nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
evacuare în situaţii de urgenţă; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;              
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. d, alin.6, lit. a, pct. 8, art. 45 alin.1 şi art. 115 

alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.  Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) 

pentru comuna Periam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul primar 
Dumitraş Cornel şi domnul Brad Dorin-Gheorghe, consilier I asistent în cadrul S.P.C.L.E.P. al 
Comunei Periam.  
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a  
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş; 
- Domnului Brad Dorin-Gheorghe, consilier I asistent în  cadrul S.P.C.L.E.P. Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
Nr. 32  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
                                                                                                                             

Prezenţi:   7 
                                                                                                                             

Pentru:   7 
                                                                                                                                                

Împotriv ă:  x 
                                                                                                                             

Abţineri:  x 

 

HOTĂRÂREA  
 

    privind înfiin ţarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru incluziunea socială a romilor 
 la nivelul Comunei Periam 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- adresa nr.8610/03.09.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, înregistrată la 
Primăria Comunei Periam sub nr.5559/04.09.2012 cu privire la constituirea la nivel local a unui 
Grup de Iniţiativă Locală (GIL) şi constituirea unui grup de lucru local (GLL) prin hotărâre a 
consiliului local;  

- raportul nr.5907/14.09.2012 prezentat de domnul Vereşan Viorel, responsabil cu 
problemele romilor la nivelul Comunei Periam; 

- prevederile H.G. nr.1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorit ăţii romilor pentru perioada 2012-2020; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 

           În temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a, pct.2 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                        

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

 Art.1. Se înfiinţează la nivelul Comunei Periam Grupul de Lucru Local (GLL) pentru 
incluziunea socială a romilor, în următoarea componenţă:  

- Expertul local pentru romi    – Vereşan Viorel; 
- 1 reprezentant al Primăriei Comunei Periam – Căpută Livia; 
- 1 reprezentant al Poliţiei Periam    – Dumitraş Viorel; 
- 1 medic       – Jifcovici Isai Lucia; 
- 1 preot       – Ciapa Ionel Valentin; 
- 1 reprezentant al Liceului Teoretic Periam  – Hojda Diana-Mihaela; 
- 1 consilier local      – Cozma Vasile; 
- 1 delegat al comunităţii locale a romilor din GIL – Băniaş Florin; 
- 1 reprezentant al Centrului de zi pentru romi – Marichici Ramona. 

 
 Art.2.  Grupul de Lucru Local (GLL) va duce la îndeplinire atribuţiile specifice stabilite 
în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin H.G. nr.1221/2011. 

Art.3. Se aprobă Planul de acţiune local privind incluziunea minorităţii rome, conform 
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care va fi introdus în Strategia de 
dezvoltare a localităţii. 
 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Grupul de Lucru 
Local (GLL) şi domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul Primăriei Comunei 
Periam. 



 
  Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- GLL Periam – domnului Vereşan Viorel; 
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul Primăriei Comunei 

Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
Nr. 33  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

L.S. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi:  7 

Pentru:  7 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x  

 

 

HOTĂRÂREA  

 
privind aprobarea ieşirii din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Interes 

General (A.D.I.I.G.) a Comunei Periam, precum şi revocarea H.C.L. Periam nr.69/18.06.2007 
şi nr.132/19.12.2007 

 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, reunit în şedinţa de ordinară din data de 21.09.2012, având în vedere 
următoarele : 

- raportul compartimentului de specialitate nr.5632/05.09.2012 întocmit de către domnul 
Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  Compartimentului Dezvoltare economico-
socială a Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.69/18.06.2007 privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Interes General – Periam; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.132/19.12.2007 privind aprobarea Actului constitutiv şi a 
Statutului „Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare de Interes General – Periam”; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.e, art.36 alin.7 lit.c şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
Art.1.  Se aprobă ieşirea din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Interes 

General (A.D.I.I.G.) a Comunei Periam, precum şi revocarea H.C.L. Periam nr.69/18.06.2007 şi 
H.C.L. Periam nr.132/19.12.2007. 

 
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul primar 

Dumitraş Cornel, care este împuternicit să finalizeze documentele de pierdere a calităţii de 
membru a Comunei Periam în cadrul A.D.I.I.G.  

 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială a Primăriei Comunei 

Periam; 
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul Primăriei 

Comunei Periam; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 



 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 34  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

  � STRUTINSCHI RODICA 
 

____________________________________ 

L.S. 
Contrasemnează: 

SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
 

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi:  7 

Pentru:  7 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x  
 

HOTĂRÂREA  

 
privind revocarea H.C.L. Periam nr.18/28.03.2012  

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, reunit în şedinţa de ordinară din data de 21.09.2012, având în vedere 
următoarele : 

- adresa nr.3893/S3/27.06.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, înregistrată la 
Primăria Comunei Periam sub nr.4055/02.07.2012 cu privire la verificarea legalităţii hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local Periam în şedinţa din data de 28.03.2012;  

- raportul compartimentului de specialitate nr.5632/05.09.2012 întocmit de către doamna 
Dumitraş Lerendana, inspector I asistent în cadrul  compartimentului financiar-contabil,impozite 
şi taxe  al  Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.18/28.03.2012 privind aprobarea vânzării cotei de ½  din 
construcţiile situate în Comuna Periam, strada Freziei,nr.7, judeţul Timiş, către D-na Stan Laura-
Lavinia; 

- faptul că temeiul legal invocat în preambulul HCL nr.18/28.03.2012 şi anume art.123 
din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare instituie un drept de preemţiune în favoarea constructorilor de bună credinţă 
cu privire la vânzarea terenurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe 
care sunt ridicate construcţii,ceea ce nu este cazul, doamna Stan Laura Lavinia având calitate de 
titular al contractului de închiriere nr. 5975/20.09.2011; 

- raportul de evaluare întocmit la data de 11.09.2007 de  către PFA Urlea Gheorghe Dan, 
Expert tehnic evaluări active şi patrimoniu; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
Art.1.  Începând cu data de 21.09.2012, se revocă H.C.L. Periam nr.18/28.03.2012 

privind aprobarea vânzării cotei de ½  din construcţiile situate în Comuna Periam, strada 
Freziei,nr.7, judeţul Timiş, către D-na Stan Laura-Lavinia, precum şi orice alte prevederi 
contrare. 

 
 
 
Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar 

Dumitraş Cornel şi doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul compartimentului 
Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam. 
 

 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 



- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei Comunei 

Periam; 
- Doamnei Stan Laura Lavinia;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 35  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi:  7 
Pentru:   7 

Împotriv ă:   x 
Abţineri:   x 

 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea scăderii, din totalul debitelor datorate de către S.C. BENDER & CO S.R.L. 
ca impozit datorat faţă de bugetul local, a sumei de 1500 lei ca şi compensare a cheltuielilor de 

judecată datorate de către Primăria Comunei Periam, potrivit Sentinţei Civile nr.304/PI/LP 
din 05.06.2012 a Tribunalului Timiş 

 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2012, având în 
vedere următoarele: 

- cererea S.C. BENDER & CO S.R.L. Periam Nr. 50/11.09.2012, înregistrată la Primăria 
Comunei Periam sub nr. 5856/13.09.2012 prin care solicită aprobarea compensării sumei de 
1.500 lei,reprezentând cheltuieli de judecată datorate de Primăria Comunei Periam firmei S.C. 
BENDER & CO S.R.L., cu debitele datorate în contul impozitelor şi taxelor locale ; 

- Sentinţa civilă nr.304/PI/LP din 05.06.2012 a Tribunalului Timiş, Secţia a II-a Civilă, 
rămasă definitivă şi irevocabilă  la data de 05.09.2012; 

- Nota de plată pentru creanţe bugetare nr.3 din 17.09.2012 calculată la data de 
17.09.2012 pentru S.C. BENDER & CO S.R.L.; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr.594717.09.2012 întocmit de doamna 
Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent, în cadrul compartimentului financiar-contabil, 
impozite şi taxe locale al Primăriei comunei Periam; 

- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile art.24 şi art.116 din O.G.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.1,alin.2 lit.a şi c ,art.45 şi art.63 alin.4 din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
  Art.1.  Se aprobă scăderea, din totalul debitelor datorate de către S.C. BENDER & CO 
S.R.L. ca impozit datorat faţă de bugetul local al Comunei Periam, a sumei de 1500 lei ca şi 
compensare a cheltuielilor de judecată datorate de către Primăria Comunei Periam, ca urmare a 
punerii în aplicare a Sentinţei Civile nr.304/PI/LP din 05.06.2012 a Tribunalului Timiş, Secţia a 
II-a Civilă, rămasă definitivă şi irevocabilă  la data de 05.09.2012 (a se vedea poziţia de Rol 
Nominal Unic nr.1002898). 
 
 Art.2 Restul de plată, ca urmare a aplicării art.1 a prezentei hotărâri, urmează a fi 
comunicat contribuabilului prin emiterea unei noi decizii de impunere. 
 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează compartimentul financiar-contabil, 
impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam.  

 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 



- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Periam; 
- S.C. BENDER & CO S.R.L; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 36  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 7 
Pentru:  7 

Împotriv ă: x 
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind constatarea apartenenţei la proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului 
în suprafaţă totală de  19.200 mp, situat în extravilanul Comunei Periam şi aflat în 

proprietatea statului  
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6029/19.09.2012 întocmit de 
către domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  Compartimentului Dezvoltare 
economico-socială al  Primăriei Comunei Periam; 

- documentaţiile tehnice întocmite de S.C. PROCAD  S.R.L. înregistrate la Primăria 
Comunei Periam sub nr. 6036,6037/19.09.2012 privind întabularea parcelelor 565 (LL) - în 
suprafaţă de 15700 mp, respectiv 566 (A) - în suprafaţă de 3500 mp, situate în tarla 130 din 
extravilanul Comunei Periam; 

- prevederile art.31 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile art.4 ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.20 alin.3, art.47 şi art.581 alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;            
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c şi ale art.45 alin.1, ale art.119 

şi art.121 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se constată apartenenţa la proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a 
terenului în suprafaţă totală de 19.200 mp, teren situat în extravilanul Comunei Periam şi 
identificat în două parcele, după cum urmează: 

- parcela 565, tarla 130, în suprafaţă de 15.700 mp, având categoria de 
folosinţă livezi (LL); 

- parcela 566, tarla 130, în suprafaţă de 3.500 mp, având categoria de folosinţă 
arabil (A). 

  
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam şi Compartimentul Dezvoltare economico-socială al  Primăriei 
Comunei Periam. 

 
  Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentul Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei Periam; 



- S.C. PROCAD  S.R.L.; 
- B.C.P.I. Sânnicolau Mare; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
Nr. 37  din 21.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

L.S. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 

…………………………….………………………… 
 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                   
Prezenţi:  11 

                                                                                                                             
Pentru:   11 

                                                      
Împotriv ă:    x 

                                                                                                                             
Abţineri:     x 

 

HOTĂRÂREA  
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- adresa nr.10870/20.09.2012 a Consiliului Judeţean Timiş,Direcţia Buget-Finanţe 
înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.6232/26.09.2012; 

 -raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6234/26.09.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel, primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea 
bugetului local pe anul 2012; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
-prevederile H.C.L.Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi a 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a şi ale art.45 alin.1 şi 2 lit.a din  
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe anul 2012, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. III, din care:                  40.000 
lei  

  
- Sume din taxa pe valoarea adăugată TVA(11.02.06)                                                   5.000 

lei                                      
 

- Sume din impozitul pe venit (04.02.04)                                         
35.000 lei                                
 
 
CHELTUIELI – TOTAL  Trim. III,  din care:                                                         
40.000 lei 
 

- Execuţie reţea canalizare (70.02.71)                                                                           40.000 
lei 



 
 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 

 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 38  din 27.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                   
Prezenţi:  11 

                                                                                                                             
Pentru:   11 

                      
Împotriv ă:    x 

                                                                                                                          
Abţineri:     x 

 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea Actului Constitutiv, a Statutului şi a sumelor cu care comuna Periam 

va participa la constituirea şi funcţionarea ,,,,AASSOOCCII AAŢŢII EEII     GRUPUL DE ACŢIUNE 
LOCAL Ă TRIPLEX CONFINIUM”   (GAL Triplex Confinium) 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din data de 
27.09.2012, având în vedere următoarele: 

-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6198/2509.2012 întocmit de 
Domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  Compartimentului Dezvoltare 
economico-socială al  Primăriei Comunei Periam cu privire la  aprobarea Actului Constitutiv, a 
Statutului şi a sumelor cu care comuna Periam va participa la constituirea şi funcţionarea 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Triplex Confinium (GAL Triplex Confinium); 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Periam nr. 28 din 28.03.2012 
modificată  
prin Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 28 din 10.09.2012; 

-prevederile O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile AXEI  IV  LEADER din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; 
-prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
În temeiul prevederilor art.14, art.36 alin.7 lit.c şi ale art.45 alin.1 şi alin.2 lit.f din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art. 1. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Triplex 
Confinium (GAL Triplex Confinium) prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

 
Art. 2. Se aprobă Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Triplex Confinium (GAL 

Triplex Confinium) prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 
Art. 3. Se aprobă participarea Comunei Periam prin Consiliul Local Periam în calitate de 

asociat, membru fondator  la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei Grupul de Acţiune 
Locală Triplex Confinium (GAL Triplex Confinium) cu o contribuţie în numerar în valoare  de 
100 lei; 

 
 
 



Art. 4.  Se aprobă cotizaţia ce va trebui plătită de Comuna Periam, prin Consiliul Local al 
Comunei Periam, Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Triplex Confinium (GAL Triplex 
Confinium) în cuantum de 300 lei anual, stabilită în cadrul şedinţei de constituire al GAL Triplex 
Confinium. 

 
Art. 5. Se împuterniceşte Domnul Dănuţ Groza, primarul oraşului Sânnicolau Mare, 

pentru semnarea tuturor documentelor legate de înfiinţarea GAL Triplex Confinium.   
 

  Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 
- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Grupului de Acţiune Locală Triplex Confinium; 
- Domnului  Dănuţ Groza, primarul oraşului Sânnicolau Mare 
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială al Primăriei Comunei Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 39 din 27.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
_______________________________________ 

 
Contrasemnează: 

SECRETARUL C O M U N E I  
P E R I A M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
_______________________ 

 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local:  13 
                                                                                                                             

Prezenţi: 11 
                                                     

Pentru:  11 
                                                                                                                             

Împotriv ă:   x 
                                                                                                                             

Abţineri:   x 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului situat în intravilanul Comunei 

Periam, evidenţiat în C.F. nr. 400988 Periam, în suprafaţă totală de  833 mp, aflat în 
proprietatea privată a Primăriei Comunei Periam, soţilor Oprişa Lucian şi Diana Ramona 

 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.09.2012, având în vedere 
următoarele: 

- cererea soţilor Oprişa Lucian şi Diana Ramona înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.4014/29.06.2012, prin care solicită aprobarea cumpărării terenului aferent construcţiei 
situată în localitatea Periam, strada Vişinului, nr10, jud.Timiş; 

- raportul de evaluare întocmit la data de 28.07.2012 de  către PFA Urlea Gheorghe Dan, 
Expert tehnic evaluări active şi patrimoniu şi înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.5908/14.09.2012;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.5909/14.09.2012 prezentat de domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector de specialitate I 
(inginer constructor) în cadrul compartimentului Dezvoltare Economico-Socială, prin care 
propune consiliului local aprobarea vânzării terenului intravilan situat în Comuna Periam, Jud. 
Timiş, evidenţiat în C.F. nr.400988 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi  
nr.4351) a Comunei Periam, având nr.top.teren 400988 (nr.top.vechi 150-152/5), în suprafaţă 
totală de  833 mp, aflat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat; 

- prevederile contractului înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.6025/14.10.2009, precum şi a actului adiţional înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.5485/08.10.2010; 

- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.555 şi art.557 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.13 alin.1 din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- terenul este proprietatea Primăriei Comunei Periam, domeniu privat, conform extrasului 
de carte funciară pentru informare nr.400988 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF 
vechi  nr.4351) Periam (pct.B – Înscrieri privitoare la proprietate: Primăria Periam, domeniu 
privat, asupra 1/1 parte); 

- faptul că terenul care urmează a fi vândut soţilor Oprişa Lucian şi Diana Ramona va 
aduce o creştere la venitul bugetului local al Comunei Periam; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b , art.45 alin.1, art.119, art.121 

alin.1 şi ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 



 
 

Art.1.  Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului intravilan situat în Comuna 
Periam, evidenţiat în C.F. nr.400988 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi  
nr.4351 a Comunei Periam), având nr.cad. 400988 (nr. top. vechi 150-152/5), în suprafaţă totală 
de  833 mp, aflat în proprietatea Primăriei Comunei Periam, patrimoniu privat.  

 
Art.2. Plata contravalorii terenului se va face la casieria primăriei şi se va achita de către 

cumpărători la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. Plata se va efectua în lei. 
Contractul se va încheia în fața notarului public.  
 

Art.3.  Se aprobă Raportul de evaluare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.5908/14.09.2012, raport întocmit de Expert tehnic PFA Urlea Dan şi care constituie Anexa 
nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre. Raportul de evaluare priveşte terenul evidenţiat în  
C.F. nr.400988 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi  nr.4351) a Comunei 
Periam, nr.top.teren 400988 (nr.top.vechi 150-152/5), în suprafaţă totală de  833 mp. 

 
Art.4. Preţul pentru vânzarea terenului în suprafaţă totală de 833 mp este cel stabilit prin 

Raportul de evaluare întocmit de Expert tehnic PFA Urlea Dan, respectiv suma de 12.120 lei.  

 
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar 

Dumitraş Cornel care este împuternicit de către Consiliul Local Periam să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare, precum şi doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul 
compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam. 

 
    Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Preşedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primăriei; 
- B.C.P.I. Sânnicolau Mare; 
- Soţilor Oprişa Lucian şi Diana Ramona;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 40 din 27.09.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   
� STRUTINSCHI RODICA 

 
____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                             
Prezenţi: 12  

                                                                            
Pentru: 12   

                                                                                                                             
Împotriv ă: x 

                    
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA 
 

Privind revocarea Hotărârii nr.37/21.09.2012 adoptată de Consiliul Local Periam 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 10.10.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.6664/10.10.2012 prezentat de 
secretarul comunei prin care se propune consiliului local revocarea H.C.L. Periam nr.37/2012; 

- prevederile H.C.L.Periam nr.37/21.09.2012 privind constatarea apartenenţei la 
proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului în suprafaţă totală de 19.200 mp, situat 
în extravilanul Comunei Periam şi aflat în proprietatea statului; 

- prevederile H.C.L.Periam nr.28/02.04.2009 privind trecerea în proprietatea comunei 
Periam, patrimoniul privat, a unor terenului reprezentând livezi; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.1 şi ale art.45 alin.1 şi alin.3 din  Legea nr.215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.  Se aprobă revocarea Hotărârii nr.37/21.09.2012 privind constatarea apartenenţei 
la proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului în suprafaţă totală de 19.200 mp, 
situat în extravilanul Comunei Periam şi aflat în proprietatea statului, adoptată de către 
Consiliul Local Periam în şedinţa ordinară din data de 21.09.2012. 
  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bronţ Daciana, secretar al Comunei Periam. 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială din cadrul Primăriei Periam; 
- B.C.P.I. Sânnicolau Mare; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

  
  

 
 
 
Nr.41 din 10.10.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                      
Prezenţi: 12   

                                                                                                                             
Pentru: 7    

                                                                                                                                     
Împotriv ă: x  

                                                                                                              
Abţineri: 5 

 

HOTĂRÂREA 

  
Privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe străzile Platanilor şi Stejarului  

din Comuna Periam 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 10.10.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6682/10.10.2012 înaintat de 
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Dezvoltare 
economico-socială a Primăriei Periam; 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
 În temeiul prevederilor art.36 pct.2 lit.c şi art.45 pct.1 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă introducerea unor restricţii de circulaţie pe străzile Platanilor şi 
Stejarului din Comuna Periam, în sensul că: 

 
- se limitează accesul pe strada Platanilor, de la intersecţia cu DJ 692 până la strada 

Stejarului a autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone; 
- se limitează accesul pe strada Stejarului, de la strada Platanilor la intersecţia cu DJ 682 

a autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone; 
- se limitează viteza de deplasare a autovehiculelor pe strada Platanilor, de la intersecţia 

cu DJ 692 până la strada Stejarului la 30 km/h; 
- se limitează viteza de deplasare a autovehiculelor pe strada Stejarului, de la strada 

Platanilor la intersecţia cu DJ 682 la 30 km/h. 
 
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Avram 

Ioan-Mircea, viceprimarul Comunei Periam şi Postul de Poliţie Periam. 
 
 
 

    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 
- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  



- Postului de Poliţie Periam; 
- Domnului Avram Ioan-Mircea, viceprimarul Comunei Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.42 din 10.10.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                             
Prezenţi: 12   

                                                                                               
Pentru: 12    

                                                                                                                             
Împotriv ă: x  

                                     
Abţineri: x 

 

HOTĂRÂREA 

  
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 10.10.2012, având în vedere 
următoarele: 

- Decizia nr.1570/10.10.2012 a D.G.F.P. Timiş, înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.6668/10.10.2012; 

- Decizia nr.1576/10.10.2012 a D.G.F.P. Timiş, înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.6687/10.10.2012; 

 - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6688/10.10.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel, primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea 
bugetului local pe anul 2012; 

- prevederile O.G. nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
-prevederile H.C.L.Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi a 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a şi ale art.45 alin.1 şi 2 lit.a din  
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe trimestrul IV al anului 2012, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. IV, din care:                
 651.545 lei  

- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)                
651.545 lei                                      

 
 

CHELTUIELI – TOTAL  Trim. IV,  din care:                                                        
651.545 lei 
 



- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 
(67.02.71.01.30) – Baza sportivă multifuncţională Tip II                           
101.479 lei 

- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 
(70.02.71.01.30) – Execuţie reţea canalizare                                        
462.137 lei 
 

- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 
(74.02.71.01.30) – Staţie de epurare                                
87.929 lei. 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 

 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.43 din 10.10.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
                                                                                                        

Prezenţi:   7 
                                                                                                                             

Pentru:   7 
                                   

Împotriv ă:  x 
                 

Abţineri:   x 

 

HOTĂRÂREA  
 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7363/26.10.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel – primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea 
bugetului local pe anul 2012; 

- adresa nr.8593/22.10.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.7251/24.10.2012, prin care se diminuează sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (11.02.06), conform OG 13/2012, art 7, cu suma 462.150 lei; 

- sumele încasate în plus faţă de bugetul iniţial; 
- redistribuirea creditelor bugetare; 
- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;    
-prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi al 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
-prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b", art.36 alin.4 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe anul 2012, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. IV, din care:                 -
435.150 lei  
- Alte taxe pe utilizarea bunurilor (16.02.50)                                                                             
10.000 lei 
- Alte venituri din proprietate-concesiuni (30.02.05)                                                                   
5.000 lei 
- Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau 
   al unităţilor administrativ-teritoriale                                                                                       
12.000 lei 
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)                            -
462.150 lei      



 
 
CHELTUIELI – TOTAL  Trim. IV, din care:                                        -
435.150 lei  

- Cheltuieli curente, titlu bunuri şi servicii, materiale şi prestări de servicii cu 
   caracter funcţional (51.02.20.01.09)                                                                                         
27.000 lei       
-Cheltuieli de capital, titlu active financiare, alte active fixe (70.02.71.01.30) 
  Execuţie reţea canalizare                                                                                                        -
462.150 lei                                                                                                                                                                                                                        
                        
                                                                                                                                
             REDISTRIBUIRI DE CREDITE – TOTAL Trim.IV, din care:                            -
143.410 lei 
- Cheltuieli curente, titlu cheltuieli de personal (51.02.20.01.10)                                               -
15.000 lei 
- Cheltuieli curente, titlu cheltuieli de personal (54.02.20.01.10)                                                
15.000 lei 
- Cheltuieli curente, titlu cheltuieli de personal (51.02.20.01.10)                                               -
16.000 lei 
- Cheltuieli curente, titlu cheltuieli de personal-conform doc.nr.33701/20.09.201 
  (51.02.20.01.10)                                                                                                                          
16.000 lei 
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (65.02.70.01.30) – Baza sportivă multifuncţională Tip II                                                         -
98.620 lei 
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (65.02.70.01.30) – Achiziţie tâmplărie PVC                                                                               -
4.000 lei       
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (65.02.70.01.30) – Izolare termică şcoala nouă şi construcţie pt.centrală                                   -
1.000 lei         
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (70.02.70.01.30) – Implementare Proiect ,,Kaula Park”                                                            -
11.000 lei        
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (70.02.70.01.30) – P.U.Z.-zona  de construcţii de locuinţe                                                       -
19.790 lei   
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (70.02.70.01.30) – P.U.Z.-zona  rromi.                                                                                       -
4.000 lei       
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (84.02.70.01.30) – Proiect tehnic pt.drum ocolire al comunei Periam                                       -
5.000 lei 
 
 
 
               REDISTRIBUIRI DE CREDITE – TOTAL Tri m.IV, din care:                          
143.410 lei 
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (65.02.70.01.30) – Racord electric la şcoala cu clasele V-VIII                                                    
5.000 lei       
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (65.02.70.01.30) – Achiziţie centrală termică                                                                               
6.000 lei 
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 



  (70.02.70.01.30) – Actualizare studiu de fezabilitate ,elaborare şi consultanţă 
   pentru înfiinţare sistem canalizare                                                                                             
15.000 lei  
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (70.02.70.01.30) – Branşamente la reţeaua de canalizare                                                           
15.500 lei                                              
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (84.02.70.01.30) – Actualizare studiu de fezabilitate, elaborare şi consultanţă 
   pentru modernizare drumuri comunale                                                                                       
20.000 lei                                               
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (84.02.70.01.30) –Execuţie drumuri(exec.Platanilor)                                                                  
62.050 lei                                                            
- Cheltuieli de capital, titlu active nefinanciare, alte active fixe 
  (84.02.70.01.30) – Asfaltare străzi comunale(trotuare)                                                               
19.860 lei    
                                            
-Excedentul din secţiunea de dezvoltare din anul precedent (82.98.02)  se va folosi pentru 
 proiectul Execuţie drumuri(exec.Platanilor)-Secţiunea de dezvoltare                                      – 
37.950 lei                
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 

  
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
Nr. 44 din 31.10.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA  VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 7 
Pentru:  7 

Împotriv ă: x 
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea, înfrumuseţarea şi igienizarea 
Comunei Periam 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7360/26.10.2012 întocmit de 
către domnul Iancu Alexandru Ioan, referent I proiecteîn cadrul  compartimentului Dezvoltare 
economico-socială al Primăriei comunei Periam; 

- prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
aprobată,  modificată şi completată prin Legea nr.515/2002; 

- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;            
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.9 precum şi ale art.45 alin.1, 

din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 . Se aprobă  Programul de măsuri  privind gospodărirea, înfrumuseţarea şi  
igienizarea  
comunei Periam care conţine obligaţiile şi responsabilităţile concrete ce revin  instituţiilor 
publice, agenţilor economici, altor persoane juridice şi cetăţenilor privind gospodărirea comunei, 
conform  Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2.  Acţiunea de control a măsurilor edilitar-gospodăreşti se va face de către 
reprezentanţi ai Primăriei comunei Periam împreună cu agenţi din cadrul Postului de Poliţie 
Periam. 
 

Art.3.  Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Anexa nr.1 constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 2.500 lei. Persoanele îndreptăţite să 
constate şi să aplice contravenţii sunt primarul comunei Periam sau persoanele împuternicite în 
acest scop şi agenţii din cadrul Postului de Poliţie Periam. 
 

Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează domnul Dumitraş Cornel, primarul 
Comunei Periam şi  compartimentul Financiar-contabil, impozite şi taxe  din cadrul Primăriei 
comunei Periam; 
 
  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  



- Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei 
Periam; 

- Instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor Comunei Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 45  din 31.10.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 
 
 
 

L.S. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

         
� COZMA  VASILE 

 
 

______________________________________ 

 



                                              Anexa nr. 1 
                                                                                    
La H.C.L.nr.45/31.10.2012 
 
 

PROGRAMUL DE M ĂSURI PRIVIND GOSPODĂRIREA, ÎNFRUMUSE ŢAREA ŞI 
IGIENIZAREA 

COMUNEI PERIAM 
 
 
 

A) Institu ţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin 
urmatoarele obligatii: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea lucrării  Răspunderea şi 
obligaţia 

Termen 

1 Întreţinerea în stare corespunzătoare a 
imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, 
prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, 
amenajări şi a altor lucrări specifice; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

permanent 

2 Asigurarea reparării, spălării geamurilor şi a 
vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi 
desfăşoara activitatea, inclusiv spălarea, 
curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora. 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

permanent 

3 Asigurarea curăţeniei la locurile de depozitare 
a materialelor în curţile interioare şi pe 
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe 
căile de acces; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

Permanent 

4 Asigurarea igienei în imobilele şi incintele 
deţinute sub orice formă, prin activităţi de 
curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

Permanent 

5 Depozitarea corespunzătoare a reziduurilor 
menajere, industriale, agricole, precum şi a 
materialelor refolosibile; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

Permanent 

6 Efectuarea şi menţinerea curăţeniei 
trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a 
drumului, a locurilor de parcare pe care le 
folosesc şi îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de 
pe trotuarele din dreptul imobilelor şi 
incintelor în care îşi desfăşoara activitatea; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

Permanent 

7 Respectarea măsurilor pentru asigurarea 
igienei publice şi a curăţeniei în comună; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

Permanent 

8 Asigurarea curăţării mijloacelor de transport şi 
a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile 
publice; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

Permanent 

9 Efectuarea lucrărilor de protecţie contra 
inundaţiilor; 

Primăria prin 
viceprimar 

Persoane juridice 

Permanent 

10 Amenajarea deponeului neconform în vederea 
neutralizării lui 

Operator de salubrizare Permanent 

11 Efectuarea lucrărilor de curăţenie şi igienizare 
a parcurilor, tăierea arborilor uscaţi şi 
efectuarea de plantări de arbori(înlocuire); 

Primăria prin 
viceprimar 

Permanent 



12 Montarea şi vopsirea coşurilor de gunoi 
stradale 

Primăria prin 
viceprimar 

Perioada  
01 martie – 31 

mai  
a anului 

13 Repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei 
de distribuţie a apei; 

Primăria prin 
viceprimar 

 

Perioada  
01 februarie – 
31 noiembrie  

a anului 
14 Repararea străzilor si a trotuarelor Primăria prin 

viceprimar 
Când este 

cazul 
 
 
 
 
 
 

 
B)Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea lucrării R ăspunderea şi 
obligaţia 

Termen 

1 Întreţinerea şi păstrarea curăţeniei locuinţelor 
pe care le deţin în proprietate sau chirie, a 
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi 
împrejmuirilor acestora; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii  

permanent 

2 Curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor 
construcţii amplasate la frontul străzii, 
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

permanent 

3 Finalizarea construcţiilor începute, pe baza 
autorizaţiilor eliberate de primării, în 
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Termene 
prevăzute în 
autorizaţii 

4 Repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente 
imobilelor (jgheaburi şi burlane); 

 

Primăria prin 
viceprimar 

Cetăţenii 

Permanent 

5 Menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea 
carosabilă a străzii sau a drumului, pe 
porţiunea din dreptul gospodăriei şi a 
locurilor de parcare pe care le folosesc; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 

6 Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe 
trotuarele din dreptul imobilelor în care 
locuiesc sau pe care le folosesc în alte 
scopuri; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Când este 
cazul 

7 Păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, 
în pieţe, parcuri, locuri de joacă pentru copii 
şi în alte locuri publice; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

permanent 

8 Respectarea măsurilor pentru asigurarea 
igienei publice şi a curăţeniei în localităţi; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 

9 Depozitarea reziduurilor menajere şi a 
gunoaielor numai în locurile special 
amenajate de autorităţiile administraţiei 
publice locale; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 

10 Curăţarea mijloacelor de transport la intrarea 
acestora pe drumurile publice;  

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

permanent 

11 Săparea , amenajarea şanţurilor şi rigolelor şi Primăria prin Permanent 



desfundarea şi curăţarea podeţelor; viceprimar 
Cetăţenii 

12 Eliberarea străzilor de materiale de 
construcţie şi utilaje agricole; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 
 

13 Desfiinţarea împrejmuirilor din stradă; Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 

14 Nedegradarea coşurilor de gunoi, a băncilor, 
indicatoarelor, cabinelor telefonice etc; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 

15 Nelăsarea animalelor şi păsărilor pe stradă; Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 

16 Circularea cu viteză redusă cu autoturismele 
şi autocamioanele în comună; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Permanent 

17 Repararea şi zugrăvirea faţadelor imobilelor, 
repararea şi vopsirea gardurilor la stradă; 

Primăria prin 
viceprimar 
Cetăţenii 

Când este 
cazul 

 
 
 
 
     
 
     
 
         PRIMAR,  SECRETAR,                                                    ÎNTOCMIT, 
DUMITRAŞ CORNE     BRONT DACIANA                                 IANCU ALEXANDRU IOAN 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi:12 
Pentru: 12 

Împotriv ă: x 
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea reînnoirii contractului de închir iere pentru spaţiul cu destinaţie de 
locuinţă situat în Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.3, domnului Şerban 

Gheorghe-Sebastian, 
titularul contractului 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.11.2012, având în vedere 
următoarele: 

- cererea doamnei Şerban Iuliana, soţia domnului Şerban Gheorghe-Sebastian înregistrată 
la Primăria Comunei Periam sub nr.7482/30.10.2012, prin care solicită aprobarea reînnoirii 
contractului de închiriere pentru apartamentul cu numărul 3 situat în localitatea Periam, strada 
Armoniei, nr.6, bloc 1, jud.Timiş; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7563/01.11.2012 întocmit de 
către doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul  compartimentului Financiar-
contabil, impozite şi taxe locale al Primăriei comunei Periam; 

- prevederile contractului de închiriere înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.4457/ 
31.10.2006; 

- prevederile O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1241 din O.U.G.nr.92/2003 rererepublicată, privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.6 lit.a pct.17, precum şi ale art.45 alin.1 

şi 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.  Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de 
locuinţă situat în Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.3  domnului Şerban Gheorghe-
Sebastian, titularul contractului. 
 

Art. 2.  Se mandatează Domnul Dumitraş Cornel, Primarul Comunei Periam să semneze 
contractul prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează domnul Dumitraş Cornel, primarul 
Comunei Periam şi  doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul compartimentului 
Financiar-contabil, impozite şi taxe  din cadrul Primăriei comunei Periam; 
 
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei 

Periam; 



- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 46  din 05.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 
 
 
 

L.S. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

         
� COZMA  VASILE 

 
 

______________________________________ 

 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                             
Prezenţi: 13   

                                                                                                                                                  
Pentru:  7    

                                                                                                                             
Împotriv ă:  x  

                                                                                                                              
Abţineri:  6 

 

HOTĂRÂREA 

  
privind validarea rectificării bugetului local al Comunei Periam pe trimestrul IV al anului 

2012 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele: 

- adresa nr. 9431/13.11.2012 a D.G.F.P. Timiş, înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.7864/13.11.2012; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7932/13.11.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel, primarul Comunei Periam, prin care se propune rectificarea bugetului local pe 
anul 2012;  

- Dispoziţia Primarului Comunei Periam nr.183/13.11.2012 privind rectificarea bugetului 
local al  
Comunei Periam  pe trimestrul IV al anului 2012; 

- prevederile art.35 alin.1 lit.f şi alin.12 din OUG nr.61/2012 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2012; 

- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1460/05.11.2012 de aplicare a 
prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 
în special prevederile art.19 alin.2 şi art.82; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi a 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;  
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Periam ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin. 2 lit.a şi ale art.115 
din  Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se validează rectificarea bugetului local pe anul 2012 conform Dispoziţiei 
nr.183/13.11.2012 emisă de Primarul Comunei Periam, după cum urmează: 

 
VENITURI – TOTAL  Trim. IV, din care:                                                        729.736 

lei  



             Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local  (11.02.06)            729.736 
lei     
                
 

CHELTUIELI – TOTAL  Trim. IV, din care:                                                   729.736 
lei                             - Cheltuieli de capital, titlul active nefinaniare, alte active fixe 
(inclusiv  
reparaţii capitale)74.02.71.01.30-Execuţie Staţie de epurare                                   11.609 
lei                                                                                                                                                                  
- Cheltuieli de capital, titlul active nefinaniare, alte active fixe (inclusiv  
reparaţii capitale) 70.02.71.01.30- Execuţie retea canalizare                                 441.312 
lei                                                                  
- Obligaţii de plată la bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale şi fonduri 
 speciale,conform Document nr.33701/20.09.2012(51.02.20.20.30.30)                276.815 

lei. 
       
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 

 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.47 din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 13 
Pentru:  13 

Împotriv ă: x 
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind constatarea apartenenţei la proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului 
în suprafaţă de  3.500 mp, situat în extravilanul Comunei Periam şi aflat în proprietatea 

statului  
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7035/18.10.2012 întocmit de 
către domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  Compartimentului Dezvoltare 
economico-socială al  Primăriei Comunei Periam; 

- documentaţia tehnică întocmită de S.C. PROCAD  S.R.L. înregistrată la Primăria 
Comunei Periam sub nr. 6036/19.09.2012 privind întabularea parcelei 566 (A) - în suprafaţă de 
3500 mp, situată în tarlaua 130 din extravilanul Comunei Periam; 

- prevederile art.31 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile art.4 ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.20 alin.3, art.47 şi art.581 alin.3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;            
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c, art.45 alin.3, art.115, art.119 şi 

ale art.121 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1. Se constată apartenenţa la proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a 
terenului în suprafaţă de 3.500 mp,  situat în extravilanul Comunei Periam şi identificat în 
parcela 566, tarla 130, având categoria de folosinţă arabil (A). 
  

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi Compartimentul Dezvoltare economico-socială al  Primăriei 
Comunei Periam. 

 
  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei Periam; 
- S.C. PROCAD  S.R.L.; 
- B.C.P.I. Sânnicolau Mare; 
- La dosarul şedinţei; 



- Prin afişaj, atenţiei publice. 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 48 din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 
 
 
 

L.S. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

         
� COZMA  VASILE 

 
 

______________________________________ 

 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 13 
Pentru:  13 

Împotriv ă: x 
Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea reînnoirii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă 
situat în Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.14, domnului Ciobanu Cristinel, 

titularul contractului 
 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de  20.11.2012, având în vedere 
următoarele: 

- cererea domnului Ciobanu Cristinel înregistrată la Primăria Comunei Periam sub 
nr.6987/18.10.2012, prin care solicită aprobarea reînnoirii contractului de închiriere pentru 
apartamentul cu numărul 14 situat în localitatea Periam, strada Armoniei, nr.6, bloc 1, jud.Timiş; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7209/24.10.2012 întocmit de 
către doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul  compartimentului Financiar-
contabil, impozite şi taxe locale al Primăriei comunei Periam; 

- prevederile contractului de închiriere înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.2179/ 
14.02.2007; 

- prevederile O.U.G. nr. 40/1999 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1241 din O.U.G.nr.92/2003 rererepublicată, privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;            
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3 şi ale art.115 din 

Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 . Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de 
locuinţă situat în Comuna Periam, str.Armoniei, nr.6, bl.1, ap.14 domnului Ciobanu Cristinel, 
titularul contractului. 

 
Art. 2. Se mandatează Domnul Dumitraş Cornel, Primarul Comunei Periam să semneze 

contractul prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează domnul Dumitraş Cornel, primarul 

Comunei Periam şi  doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul compartimentului 
Financiar-contabil, impozite şi taxe  din cadrul Primăriei comunei Periam; 

 
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 
aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei 

Periam; 
- La dosarul şedinţei; 



- Prin afişaj, atenţiei publice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 49  din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 
 
 
 

L.S. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

         
� COZMA  VASILE 

 
 

______________________________________ 

 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 13 

   
Pentru

:   7 
                                                                                                               

Împotriv ă:  6 
                                                                                                                             

Abţineri:  x  
 

HOTĂRÂREA  

 
privind revocarea H.C.L. Periam nr.45/28.05.2012  

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, reunit în şedinţa de ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele : 

- adresa nr.6635/S3/18.09.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, înregistrată la 
Primăria Comunei Periam sub nr.6150/24.09.2012 cu privire la verificarea legalităţii hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local Periam în şedinţa din data de 28.05.2012;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7989/14.11.2012 întocmit de 
către domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  Compartimentului Dezvoltare 
economico-socială al  Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.45/28.05.2012 privind concesionarea fără licitaţie publică, 
în condiţiile legii ale unor locuri de casă situate în comuna Periam, strada Liliacului, în vederea 
construirii de locuinţe către tinerii din comuna Periam ; 

- faptul că temeiul legal invocat în preambulul H.C.L. Periam nr.45/28.05.2012 şi anume 
Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicată, modificată şi completată,  prin care se atribuie în folosinţă gratuită,  la 
cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsa între 18 şi 35 de ani o suprafaţă de teren cuprinsă între 250 şi 
500 m2 din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, nu face obiectul acestei hotărâri; 

- faptul că art.22 din Legea  nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii republicată, modificată şi completată prevede ca durata 
concesionării terenurilor s ă fie stabilită de către consiliile locale, în funcţie de prevederile 
documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei iar anterior concesionării acestea să 
fi înscrise în cartea funciară, durata concesionării terenului neregăsindu-se în H.C.L. 
Periam nr.45/28.05.2012; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi c, art.36 alin.4 lit.e, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.1 şi ale 

art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
Art.1.  Se revocă H.C.L. Periam nr.45/28.05.2012 privind concesionarea fără licitaţie 

publică, în condiţiile legii ale unor locuri de casă situate în comuna Periam, strada Liliacului, în 
vederea construirii de locuinţe către tinerii din comuna Periam, precum şi orice alte prevederi 
contrare. 

 



Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar 
Dumitraş Cornel şi domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  
Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei Periam. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei 

Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 50 din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

� COZMA VASILE 
 

____________________________________ 

 
Contrasemnează: 

SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 13 

   
Pentru

:   7 
                                                                                                                                              

Împotriv ă:  6 
                                                                                                                             

Abţineri:  x  

 

HOTĂRÂREA  

 
privind revocarea H.C.L. Periam nr.47/07.06.2012  

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, reunit în şedinţa de ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele : 

- adresa nr.6635/S3/18.09.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, înregistrată la 
Primăria Comunei Periam sub nr.6150/24.09.2012 cu privire la verificarea legalităţii hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local Periam;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7990/14.11.2012 întocmit de 
către domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  Compartimentului Dezvoltare 
economico-socială al  Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.47/07.06.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe 
durata existenţei construcţiei a terenurilor pe care se află edificate casele de locuit ale cetăţenilor 
de etnie romă, situate pe strada Aranca şi Vi şinului; 

- faptul că în preambulul H.C.L. Periam nr.47/07.06.2012 nu există un temei legal care să 
justifice măsura adoptată; 

- faptul că Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, republicată, modificată şi completată, care  prevede atribuirea 
unor suprafeţe de teren în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală 
tinerilor cu vârsta cuprinsa între 18 şi 35 de ani, nu face obiectul acestei hotărâri; 

- faptul că în conformitate cu prevederile Legii  nr.50 din 29 iulie 1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, modificată şi completată, terenurile 
aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ teritoriale, destinate construirii, pot fi 
vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, potrivit legii; 

- faptul că terenurile pe care se află edificate casele de locuit ale cetăţenilor de etnie romă 
din comuna Periam nu au fost înscrise în cartea funciară la data adoptării H.C.L. Periam 
nr.47/07.06.2012;  

- faptul că strada Aranca nu este prevăzută în Nomenclatorul stradal al comunei Periam; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.1 şi ale art.115 din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
Art.1.  Se revocă H.C.L. Periam nr. 47/07.06.2012 privind atribuirea în folosinţă 

gratuită pe durata existenţei construcţiei a terenurilor pe care se află edificate casele de locuit 
ale cetăţenilor de etnie romă, situate pe strada Aranca şi Vişinului. 

 



Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar 
Dumitraş Cornel şi domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  
Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei Periam. 

 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei 

Periam; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 51 din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

� COZMA VASILE 
 

____________________________________ 

 
Contrasemnează: 

SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
                                                                                                                                                   

Prezenţi:  13 
                                                                                                                    

Pentru:  13 
                                                                                                                             

Împotriv ă:  x 
                 

Abţineri:   x 

 

HOTĂRÂREA  
 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8026/15.11.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel – primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea 
bugetului local pe anul 2012; 

- comunicarea nr.13.136/09.11.2012 a Consiliului Judeţean Timiş - Direcţia Buget 
Finanţe înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.7934/13.11.2012, privind repartizarea 
sumei de 160.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) 
pentru achitarea arieratelor; 

- adresa nr.9431/13.11.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.7945/14.11.2012, prin care se operează modificarea indicatorilor bugetari în conformitate 
cu prevederile  OUG 61/2012 şi a Deciziilor emise de Directorul Executiv al D.G.F.P. Timiş 
Nr.1665 şi 1692/2012; 

- prevederile OUG nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; 
- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;    
-prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi al 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
-prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi ale art.115 
din  Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe trimestrul IV al anului 2012, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. IV,  din care:                                                             
189.000 lei 
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea 
  bugetelor locale                                                                                                                        
32.000 lei 
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (11.02.06)                               
161.000 lei 
-Sume defalcate din TVA pt.finanţare chelt.descentralizate la nivelul comunelor, 
  oraşelor, municipiilor (11.02.02)                                                                                              -
4.000 lei 



 
CHELTUIELI – TOTAL  TrimIV,  din care:                                                          
189.000 lei  

- Cheltuieli de capital, titlul active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii  
   capitale), ( 84.02.71.01.30) - Execuţie drumuri (Platanilor)                                                 
160.000 lei   
- Salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani,  stabilite 
   prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora (65.02.20.01.10)                                   -
40.000 lei                                                                                                                     
- Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
   indemnizaţiile lunare (68.02.57.02.01)                                                                                   
22.000 lei 
- Cheltuieli prevazute la art.104 alin 2 lit.b-e din Legea educatiei naţionale nr.1/2011 
   (65.02.20.01.20)                                                                                                                     
14.000 lei 
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (51.02.20.01.20)                                                              
23.000 lei 
- Cheltuieli de capital, titlul active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii  
   capitale), (51.02.71.01.30) – Reparaţii capitale sediu                                                            
10.000 lei 
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 

  
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
Nr. 52 din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA  VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local:  13 
Prezenţi:  13 

Pentru:  13 
                                                                                                                                              

Împotriv ă:  x 
                           

Abţineri:  x  

HOTĂRÂREA  

 
Privind revocarea Hotărârii nr. 18/28.03.2012 adoptată de Consiliul Local Periam 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, reunit în şedinţa de ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele : 

- adresa nr.3893/S3/27.06.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, înregistrată la 
Primăria Comunei Periam sub nr.4055/02.07.2012 cu privire la verificarea legalităţii hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local Periam în şedinţa din data de 28.03.2012;  

- adresa nr.9275/S3/25.10.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, înregistrată la 
Primăria Comunei Periam sub nr.7540/31.10.2012 cu privire la verificarea legalităţii hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local Periam în şedinţa din data de 21.09.2012;  

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.8079/16.11.2012 prezentat de 
secretarul comunei prin care se propune consiliului local revocarea H.C.L. Periam 
nr.18/28.03.2012; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.18/28.03.2012 privind aprobarea vânzării cotei de ½ parte 
din construcţiile situate în Comuna Periam, strada Freziei, nr.7, judeţul Timiş, către D-na Stan 
Laura-Lavinia; 

-prevederile H.C.L. Periam nr.35/21.09.2012 privind revocarea HCL Periam 
nr.18/28.03.2012 ; 

- prevederile contractului de închiriere nr. 5975 din data de 20.09.2011, doamna Stan Laura 
Lavinia având calitatea de titular; 

- faptul că temeiul legal invocat în preambulul H.C.L. Periam nr.18/28.03.2012 şi anume 
art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare instituie un drept de preemţiune în favoarea constructorilor de bună credinţă 
cu privire la vânzarea terenurilor aflate în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale pe 
care sunt ridicate construcţii, ceea ce nu este cazul, doamnei Stan Laura Lavinia aprobându-i-se 
vânzarea de construcţii, iar nu de teren; 

- raportul de evaluare întocmit la data de 11.09.2007 de  către P.F.A. Urlea Gheorghe 
Dan, Expert tehnic evaluări active şi patrimoniu; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b , art.45 alin.3 şi ale art.115din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
Art.1.  Începând cu data de 20.11.2012, se revocă H.C.L. Periam nr.18/28.03.2012 

privind aprobarea vânzării cotei de ½ parte din construcţiile situate în Comuna Periam, strada 
Freziei, nr.7, judeţul Timiş, către D-na Stan Laura-Lavinia, precum şi orice alte prevederi 
contrare. 

Art.2.  Începând data prevăzută la art.1 îşi încetează aplicabilitatea şi H.C.L. Periam 
nr.35/21.09.2012. 

 



Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar 
Dumitraş Cornel şi doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul 
Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam. 
 

 
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei Comunei 

Periam; 
- Doamnei Stan Laura Lavinia;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 53 din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

� COZMA  VASILE 
 

____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local:  13 
Prezenţi:  13 

Pentru:  13 
Împotriv ă:   x 

Abţineri:   x  
 

HOTĂRÂREA  

 
Privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului situat în intravilanul Comunei 

Periam, evidenţiat în C.F. nr. 400912 Periam, în suprafaţă totală de  827 mp, aflat în 
proprietatea privată a Comunei Periam, soţilor Călugăr Ioan  şi  Otilia 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele: 

- cererea soţilor Călugăr Ioan şi Otilia înregistrată la Primăria Comunei Periam sub 
nr.7736/19.12.2011, prin care solicită aprobarea cumpărării terenului aferent casei cu nr. 956 
situată în localitatea Periam, judeţul Timiş; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.8028/16.11.2012 prezentat de doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul 
compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei comunei Periam, prin care 
propune consiliului local aprobarea vânzării terenului intravilan situat în Comuna Periam, Jud. 
Timiş, evidenţiat în C.F. nr.400912 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi  
nr.493) a Comunei Periam, având nr.top. 1065-1067/a în suprafaţă totală de  827 mp, aflat în 
proprietatea Comunei Periam, domeniu  privat; 

- raportul de evaluare întocmit la data de 25.10.2012 de  către S.C. HANGA CONSULT 
S.R.L., evaluator Toth Zoltan Eugen-Expert evaluator proprietăţi imobiliare şi înregistrat la 
Primăria Comunei Periam sub nr.8082/16.11.2012;  

- prevederile contractului de vânzare-cumpărare către soţii Călugăr Ioan şi Otilia 
înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.2910/06.04.2004; 

- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.555 şi art.557 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile HCL Periam nr.8/30.01.2012  privind constatarea apartenenţei la domeniul 
privat al comunei Periam a terenului înscris în C.F.nr.400912 a localităţii Periam, nr.top.1065-
1067/a; 

- terenul este proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, conform extrasului de carte 
funciară pentru informare nr.400912 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi  
nr.493) Periam (partea II.B,pct.4 – Înscrieri privitoare la proprietate: Comuna Periam, domeniu 
privat, asupra 1/1 parte); 

- faptul că terenul care urmează a fi vândut soţilor Călugăr Ioan şi Otilia va aduce o 
creştere la venitul bugetului local al Comunei Periam; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b , art.45 alin.3, art.115, art.119, 

art.121 alin.1 şi ale art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 



Art.1.  Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului intravilan situat în Comuna 
Periam, evidenţiat în C.F. nr.400912 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi  
nr.493 a Comunei Periam), având nr.top. 1065-1067/a, în suprafaţă totală de  827 mp, aflat în 
proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat.  

 
Art.2. Plata contravalorii terenului se va face la casieria primăriei şi se va achita de către 

cumpărători la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. Plata se va efectua în lei. 
Contractul se va încheia în fața notarului public.  
 

Art.3.  Se aprobă Raportul de evaluare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.8082/16.11.2012, raport întocmit de către S.C. HANGA CONSULT S.R.L. evaluator Toth 
Zoltan Eugen - Expert evaluator proprietăţi imobiliare şi care constituie Anexa nr.1 – parte 
integrantă din prezenta hotărâre. Raportul de evaluare priveşte terenul evidenţiat în  C.F. 
nr.400912 Periam (provenită din conversia de pe hârtie a CF vechi  nr.493) a Comunei Periam, 
nr.top.1065-1067/a,  în suprafaţă totală de  827 mp. 

 
Art.4. Preţul pentru vânzarea terenului în suprafaţă totală de 827 mp este cel stabilit prin 

Raportul de evaluare întocmit de Expert evaluator proprietăţi imobiliare Toth Zoltan Eugen, 
respectiv suma de 11.164,50  lei.  

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar 
Dumitraş Cornel care este împuternicit de către Consiliul Local Periam să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare, precum şi doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul 
compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam. 

 
    Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Preşedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primăriei; 
- B.C.P.I. Sânnicolau Mare; 
- Soţilor Călugăr Ioan şi Otilia;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 54 din 20.11.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

� COZMA VASILE 
 

____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local:  13 
Prezenţi:  13 

Pentru:  13 
                                                                                                                             

Împotriv ă:   x 
                                 

Abţineri:   x  

HOTĂRÂREA  
Privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă al  Comunei Periam 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 20.11.2012, având în vedere 
următoarele: 

- adresa  Comisiei Judeţene de Analiză a proiectelor de steme Nr. R12980/06.11.2012 
înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.8015/15.11.2012, prin care solicită refacerea 
documentaţiei pentru completarea dosarului privind proiectul de stemă al comunei Periam; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.8081/16.11.2012 prezentat de domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector de specialitate I 
(inginer constructor) în cadrul compartimentului Dezvoltare Economico-Socială, prin care 
propune consiliului local însuşirea variantei finale a stemei Comunei Periam; 

- prevederile H.G.nr.25/16.01.2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.45 alin.1, art.115 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se însuşeşte  varianta  finală a proiectului de stemă al Comunei Periam conform  
Anexelor nr.1  şi  2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi Compartimentul Dezvoltare economico-socială al  Primăriei 
Comunei Periam. 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Consiliul Judeţean Timiş; 
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială al Primăriei Comunei 

Periam; 
- Comisiei Judeţene de Analiză a proiectelor de steme;  
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
 
Nr. 55 din 20.11.2012 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

� COZMA  VASILE 
 

____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 



 
 

                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                             
Prezenţi: 8   

                                                                           
Pentru: 8    

                                                                                                                             
Împotriv ă: x  

                  
Abţineri: x 

HOTĂRÂREA 

  
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8511/04.12.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel, primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea 
bugetului local pe anul 2012; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
-prevederile H.C.L.Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi a 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a şi ale art.45 alin.1 şi 2 lit.a din  
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe trimestrul IV al anului 2012, după cum urmează: 
 

VENITURI – TOTAL  Trim. IV:                                                                               
37.000 lei 
 -Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02)                                               
6.000 lei                                                                                                        
-Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice (16.02.02.01)                        
17.000 lei 
-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe  
  desfăşurare de activităţi (16.02.50)                                                                                           
1.000 lei 
-Venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05)                                                                         
2.000 lei 
-Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al 
  unităţilor administrativ- teritoriale (39.02.07)                                                                         
11.000 lei 
                   

CHELTUIELI – TOTAL  Trim. IV:                                                                          
37.000 lei  



- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (51.02.20.01.20)                                                                
6.000 lei 
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (67.02.20.01.20)                                                              
20.000 lei         
- Cheltuieli de capital, titlul active nefinanciare, alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 
  ( 84.02.71.01.30) - Execuţie drumuri(Platanilor)                                                                    
11.000 lei   
 
           REDISTRIBUIRI DE CREDITE  TRIM IV: 
- Cheltuieli de personal (51.02.20.01.10)                                                                                 -
10.000 lei 
- Cheltuieli de personal (54.02.20.01.10)                                                                                    
3.000 lei 
- Cheltuieli de personal (70.02.20.01.10)                                                                                    
7.000 lei 
 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 

 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.56 din 05.12.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                  
Prezenţi: 10   

                                                                                                                             
Pentru: 10    

                                                                                                                                            
Împotriv ă: x  

                                                                                                                             
Abţineri: x 

 

HOTĂRÂREA 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2012 

  
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- adresa nr.10285/05.12.2012 a D.G.F.P. Timiş înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.8639/10.12.2012; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8701/12.12.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel, primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea 
bugetului local pe anul 2012; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 
-prevederile H.C.L.Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi a 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a şi ale art.45 alin.1 şi 2 lit.a din  
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam 
pe trimestrul IV al anului 2012, după cum urmează: 
 
              VENITURI :     
                                                                                                   38.000 le                                                                   

- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor (11.02.02)                           38.000 lei                              
 
             CHELTUIELI:                                                                                                    38.000 lei  
 

- Cheltuieli de personal (65.02.20.01.10)                                                                38.000 lei 
 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 

 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 



- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
  
   
  
  
  

             HĂRDĂLĂU ANIŞOARA 
     
                    _________________________________ 

 
             CÂTEA PETRE-PAVEL 
     
                    _________________________________ 

 
             IVAŞCU IOAN 
     
                    _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.57 din 13.12.2012 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local:  13 
Prezenţi:  10 

Pentru:  10 
                                                                                                                                         

Împotriv ă:   x 
                                 

Abţineri:   x  

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  
privind modificarea  H.C.L. Periam nr.55/20.11.2012  

 
 
 

 
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub 
nr.8704/12.12.2012 prezentat de domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector de specialitate I 
(inginer constructor) în cadrul compartimentului Dezvoltare Economico-Socială, prin care 
propune consiliului local modificarea celor două anexe care fac parte integrantă din H.C.L. 
Periam nr.55/20.11.2012  

- prevederile H.G.nr.25/16.01.2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.45 alin.1, art.115 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. Se aprobă modificarea H.C.L. Periam nr.55/20.11.2012 privind însuşirea 
variantei finale a proiectului de stemă al  Comunei Periam  în sensul că se aprobă stema 
Comunei Periam în varianta color conform Anexei  nr.1 şi descrierea pe scurt a stemei Comunei 
Periam precum şi semnificaţiile mobilelor însumate conform Anexei  nr.2,  anexe  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi Compartimentul Dezvoltare economico-socială al  Primăriei 
Comunei Periam. 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială al Primăriei Comunei 

Periam; 
- Comisiei Judeţene de Analiză a proiectelor de steme;  



- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 
 
 
                 HĂRDĂLĂU ANIŞOARA 
     
                         ______________________________ 

 
                 CÂTEA PETRE-PAVEL 
     
                        _______________________________ 

 
                 IVAŞCU IOAN 
     
                       ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 58 din 13.12.2012 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  
   

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                                          
Prezenţi: 13   

                                                                                                              
Pentru:  7    

                                                                                                                             
Împotriv ă:  x  

                                                                                                                                               
Abţineri:  6 

 

HOTĂRÂREA  

 
privind validarea rectificării bugetului local al Comunei Periam pe trimestrul IV al anului 

2012 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- adresa nr. 10604/13.12.2012 a D.G.F.P. Timiş, înregistrată la Primăria Comunei Periam 
sub nr.8716/13.12.2012; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8760/14.12.2012 înaintat de 
doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 
Dumitraş Cornel, primarul Comunei Periam, prin care se propune rectificarea bugetului local pe 
anul 2012;  

- Dispoziţia Primarului Comunei Periam nr.211/14.12.2012 privind rectificarea bugetului 
local al  
Comunei Periam  pe trimestrul IV al anului 2012; 

- prevederile art.35 alin.1 lit.f şi alin.12 din OUG nr.61/2012 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2012; 

- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1460/05.11.2012 de aplicare a 
prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 
în special prevederile art.19 alin.2 şi art.82; 

- prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
-prevederile H.C.L. Periam nr.2/30.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi a 

bugetului autofinanţării Comunei Periam pe anul 2012; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;  
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Periam ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin. 2 lit.a şi ale art.115 
din  Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se validează rectificarea bugetului local pe anul 2012 conform Dispoziţiei 
nr.211/14.12.2012 emisă de Primarul Comunei Periam, după cum urmează: 

 
VENITURI :                                                                                                          - 48.570 

lei  



- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local  (11.02.06)      - 48.570 
lei    

 
CHELTUIELI:                                                                                                     - 48.570 
lei 
-  Cheltuieli de capital (24.84.02.71)                                                                 - 48.570 

lei 
 

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în 
cadrul primăriei. 

 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- D.G.F.P.Timiş; 
- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 
- Doamnei Bodescu Florica, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.59 din 21.12.2012 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                             
Prezenţi: 13   

                                                                                                                                                  
Pentru:  7    

                                                                                                                             
Împotriv ă:  x  

                                                                                                                             
Abţineri:  6 

HOTĂRÂREA  

 
privind aprobarea întocmirii documentaţiilor şi realizarea investiţiei  

,,Capelă funerară în comuna Periam” 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8844/17.12.2012 întocmit de 
către domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul Compartimentului Dezvoltare 
economico-socială al Primăriei Comunei Periam privind necesitatea realizării unei capele 
funerare în vecinătatea Cimitirului Ortodox Român din localitatea Periam; 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată, modificată şi completată; 

 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;  
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Periam ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b , art.36 alin.4 lit.d, art.45 alin.1 şi ale art.115 din  
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1. Se aprobă întocmirea Studiului de Fezabilitate, precum şi a Proiectului Tehnic 
pentru obiectivul ,,Capelă funerară în comuna Periam”. 

 
Art.2.  Se aprobă realizarea investiţiei ,,Capelă funerară în comuna Periam” pe terenul 

înscris în C.F. nr. 402016 Periam, având nr. calastra 402016, în suprafaţă totală de 13063 mp, 
aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat. 
 

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 
Cornel, primarul Comunei Periam şi domnul Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  
Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei Periam. 
 
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- S.C.SAURO CAD SRL; 



- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  
Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei 
Periam ;  

- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.60 din 21.12.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                                                
Prezenţi: 13   

                                                                                                                             
Pentru:  7    

                                                                                                                             
Împotriv ă:  x  

                                                                                                                                               
Abţineri:  6 

HOTĂRÂREA  
 

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Periam 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8957/19.12.2012 întocmit de 
către domnul Mirea Cristian Manuel, inspector de specialitate (inginer constructor) în cadrul  
Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulteriore; 

- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

- prevederile H.C.L. Periam nr.56/27.12.2002 privind aprobare P.U.G.; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;  
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Periam ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c, art.45 alin. 2 lit.e şi ale art.115 
din  Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.  Se aprobă ca termenul de valabilitate a planului de urbanism general elaborat şi 
aprobat prin H.C.L. Periam nr.56/27.12.2002 să fie prelungit până la data aprobării, în 
condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2015. 

  
Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam şi domnul Mirea Cristian Manuel, inspector de specialitate 
(inginer constructor) în cadrul primăriei. 
 
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Consiliului Judeţean Timiş; 



- Domnului Mirea Cristian Manuel, inspector de specialitate (inginer 
constructor) în cadrul primăriei; 

- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.61  din 21.12.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                             
Prezenţi: 13   

                                                                                           
Pentru:  7    

                                                                                                                             
Împotriv ă:  x  

                                                                                                                                               
Abţineri:  6 

 

HOTĂRÂREA  

 
Privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8946/19.12.2012, prezentat 
de domnul Mirea Manuel Cristian, Inspector de specialitate I– responsabil cu achiziţiile publice 
în cadrul Primăriei Comunei Periam, prin care solicită Consiliului Local aprobarea Programului 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013; 

- Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2013 înregistrat la Primăria Comunei 
Periam sub nr. 8947 din 19.12.2012 ; 

- prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.3, alin.1, lit. a şi art.4 alin. 1 - 3 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;  
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. b, ale art. 36 alin.4 lit.d şi lit.e, ale art.45 alin.1, 

precum şi ale art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                                                              

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
           Art. 1. Se aprobă Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013 la nivelul 
Comunei Periam, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
           Art. 2. În măsura în care se vor aloca şi alte sume care să sprijine bugetul local al 
Comunei Periam pe parcursul anului 2013 şi vor fi realizate şi alte achiziţii care nu sunt 
prevăzute în Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2013, acestea vor fi cuprinse în 
Lista anexă, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va însărcina domnul primar 
Dumitraş Cornel şi domnul Mirea Manuel Cristian, inspector de specialitate I – responsabil cu 
achiziţiile publice în cadrul Primăriei Comunei Periam.  
 
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 



- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- S.C.SAURO CAD SRL; 
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate I în cadrul  

Compartimentului Dezvoltare economico-socială al  Primăriei Comunei 
Periam ;  

- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.62  din 21.12.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                                          Total consilieri Consiliul 
Local: 13 

                                                                                                                             
Prezenţi: 13   

                                                                                                                             
Pentru:  7    

                                                                                                                                            
Împotriv ă:  x  

                                                                                                                             
Abţineri:  6 

 

HOTĂRÂREA  

 
Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2012, acţiuni 

sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.8645/11.12.2012 prezentat de domnul Avram Ioan Mircea, 
viceprimar al Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea Planului de 
acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2013, acţiuni sau lucrări stabilite în 
conformitate cu art.6 alin.2 din Legea nr.416/2001; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. _____/______2012 întocmit de doamna 
Copil Paula-Gianina, inspector I asistent – social în cadrul Primăriei Comunei Periam; 
 - prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", art.36 alin.3 lit."a" şi art.45 alin.l al Legii 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.  Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2013, 
acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001, la nivelul 
Comunei Periam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează domnul 

viceprimar Avram Ioan Mircea şi doamna Copil Paula-Gianina, inspector I asistent – social în 
cadrul Primăriei Comunei Periam. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Viceprimarului Comunei Periam; 
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I asistent – social în cadrul primăriei; 
- La dosarul şedinţei; 



- Prin afişaj, atenţiei publice. 
 
 
 

  
  
   
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.63  din 21.12.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

 

� BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

Pentru: 11 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

Privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali, care vor fi plătiţi la 
nivelul Consiliului Local Periam pe anul 2013 

  
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8644/10.12.2012 întocmit de 
doamna Copil Paula-Gianina, inspector I asistent cu atribuţii de asistent social în cadrul Primăriei 
Comunei Periam prin care solicită aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii 
personali pe anul 2013;   

- prevederile art.2 şi art.6 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.1 şi art.115 din Legea 
nr.215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă un număr maxim de 55 de posturi pentru angajarea asistenţilor 
personali pentru persoanele cu handicap grav, existente la nivelul Comunei Periam, pentru anul 
2013. 

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul primar 
Dumitraş Cornel, compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe, precum şi compartimentul 
asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Periam. 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe; 
- Compartimentului asistenţă socială; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
  
 
 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   � STRUTINSCHI RODICA 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



Total consilieri Consiliul Local: 13 
Prezenţi: 11 

Pentru: 11 
Împotriv ă:  x 

Abţineri:  x 

HOTĂRÂREA  
 

 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei 
Periam începând cu anul 2013 

 
  Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8825/17.12.2012 întocmit de 
doamna Dumitraş Lorendana – inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei Periam; 

- art.5 din Legea nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  
completările  ulterioare; 

- prevederile art.375-378 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil , republicată; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.c şi ale art.45 din 

Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată; 
                             

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 
                                                              
 Art.1.  Se stabilesc tarifele pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, 
începând cu anul 2013, după  cum  urmează: 
 
1. Tarife pentru închirierea sau concesionarea spaţiilor din imobilele proprietate publică sau 
privată a Comunei Periam, tarife care nu conţin T.V.A, pentru realizarea lucrărilor de construcţii 
ori pe care există construcţii edificate, astfel: 
 

DESTINAŢIA SPAŢIILOR CARE SE 
ÎNCHIRIAZ Ă 

Tarife 2012 
 
 

lei/mp/lună 

Tarife  
începând cu anul 

2013 
lei/mp/lună 

Unităţi comerciale en-gros 15 15 
Unităţi care organizează jocuri de noroc 29 29 
Case de schimb valutar, sedii de bănci, agenţii CEC, 
sedii societăţi comerciale 

22 22 

Unităţi comerciale specializate de alimentaţie publică 
(baruri, restaurante, fast-food) 

9 9 

Depozite aferente baruri, restaurante, fast-food 4,5 4,5 
Spaţii locative amenajate cu jocuri, fără câştiguri 
băneşti 

11 11 

Unităţi comerciale cu amănuntul, cu profil nealimentar, 
tutungerii, drogherii, unităţi tip „Consignaţia” 

6 6 

Unităţi comerciale specializate în profil alimentar, 
panificaţie, lactate, legume şi fructe 

9 9 

Idem pentru unităţi care desfac produsele proprii 
alimentare 

11 11 

Unităţi specializate de librărie, papetărie şi anticariat, 
filatelie, drogherie 

9 9 

Unităţi comerciale mixte cu profil alimentar, 11 11 



nealimentar şi de alimentaţie publică 
Depozite aferente spaţiilor mixte cu profil alimentar, 
nealimentar şi de alimentaţie publică 

5,5 5,5 

Spaţii de producţie publică (langoşerii, laboratoare, 
bucătării, carmangerii, simigerii şi pizzerii), de 
producţie industrială şi de prestări de servicii diverse 

9 9 

Unităţi profesionale (Camera de comerţ, Poşta şi 
Telefoane, mass-media, de Radio–TV) 

9 9 

Sedii administrative ale regiilor autonome, ale 
societăţilor comerciale şi ale administraţiei publice 
locale 

9 9 

Terase declarate locuri publice de desfacere în perioada 
1 aprilie – 30 septembrie 

1 1 

Terase declarate locuri publice de desfacere în perioada 
1 octombrie – 31 martie 

0,50 0,50 

Magazii şi boxe independente care nu aparţin din punct 
de vedere constructiv de unităţile de bază 

7 7 

Spaţii destinate pentru Învăţământ, inclusiv creşe şi 
grădiniţe, sănătate (dispensare, farmacii), activităţi 
social-culturale, cercetare ştiinţifică, ateliere, sedii de 
organizaţii, spaţii de producţie şi prestări de servicii ale 
cooperativelor de invalizi etc. 

1 1 

Depozite aferente spaţiilor destinate sănătăţii 
(dispensare, farmacii) 

0,50 0,50 

 
2. Tarife de concesionare a terenurilor din proprietatea publică sau privată a Comunei Periam, 
tarife care nu conţin T.V.A.,  pentru realizarea lucrărilor de construcţii ori pe care există 
construcţii edificate, astfel: 
 
Tarife de concesionare a terenurilor din proprietatea publică şi privat ă pentru realizarea 
lucrărilor de construcţii                                          

Destinaţia construcţiilor Tarife 2012 
 
 

lei/mp/lună 

Tarife  
începând cu anul 

2013 
lei/mp/lună 

Construcţii destinate activităţilor economice 1 1 
Construcţii de locuinţe şi case de vacanţă 1 1 
Construcţii de garaje 1 1 
 
În cazul existenţei unor utilităţi în apropierea amplasamentului construcţiei, tarifele minimale se 
vor cuantifica succesiv, prin aplicarea unor procente în cazul următoarelor reţele: 
a. apă, canal 5% 5% 
b. transport urban 5% 5% 
c. energie electrică 5% 5% 
d. telefonie 5% 5% 
e. transport rutier 2% 2% 
f. transport feroviar 3% 3% 
 
3. Tarife de închiriere sau concesionare a terenurilor din proprietatea publică sau privată a 
Comunei Periam, cu altă destinaţie decât cea de construit, tarife care nu conţin T.V.A. , astfel:  

Nr. 
crt. 

Scopul U.M. Tarife 2012 
 
 

lei/mp/lună 

Tarife  
începând cu 
anul 2013 

lei/mp/lună 
1. Amplasarea panoului publicitar pe mp/lună 4 4 



domeniul public sau privat al Comunei 
Periam - suprafaţa minimă supusă tarifării 
va fi cea rezultată din înclinarea proiecţiei 
orizontale a panoului, la care se adaugă 1 
m de jur - împrejur 

2. Chirie teren arabil intravilan mp/luna - 0.010 
3. Spaţii cu destinaţie comercială (chioşcuri, 

gherete, puncte de desfacere produse, 
asigurări, alte activităţi) amplasate pe 
terenuri aparţinând domeniului public, 
aflate în administraţia Consiliului Local al 
Comunei Periam ) 

mp/luna 4 4 

4. Închiriere teren arabil extravilan, pentru 
activităţi economice, altele decât 
agricultura (foraje, construcţii căi acces, 
construcţii de obiective industriale etc.)  

Ha/an - 700 

5. Închiriere teren arabil extravilan pentru 
activităţi agricole 

Ha/an - 450 

6. Amplasare stupi-stupină mp/lună 4 4 

7. Trecerea liniei electrice subterane şi 
instalarea unui stâlp pe drumurile judeţene 

mp/lună 5 5 

 
       Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Dumitraş 
Cornel, Primarul Comunei Periam şi doamna Dumitraş Lorendana, inspector I asistent în cadrul 
Primăriei Comunei Periam. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 
- Primarului Comunei Periam; 
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;  
- Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
Nr. 65 din 21.12.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

� COZMA VASILE 
 

_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R  I  A  M  

� BRONŢ DACIANA 
 

______________________________________ 
 

L.S. 



                                                                                               Total consilieri Consiliul Local: 13 
                                                                                                                                     Prezenţi: 7   
                                                                                                                                       Pentru:  7    
                                                                                                                                  Împotrivă:  x  
                                                                                                                                     Abţineri:  x 

 

HOTĂRÂREA  
 

privind  stabilirea  impozitelor şi taxelor locale  în Comuna Periam pentru anul 2013 
 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 28.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8856/17.12.2012 întocmit de 
doamna Ferchi Simona-Elena, inspector I asistent impozite şi taxe în cadrul Primăriei Comunei 
Periam, prin care propune consiliului local adoptarea unei hotărâri cu privire impozitele şi taxele 
locale pentru anul 2013;  

- prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 
si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010; 

- prevederile art.16 alin.2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr.1347/2010 privind privind aprobarea nivelurilor impozitului pe 
mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011; 

- prevederile O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

- prevederile Hotărârii nr.69/22.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
Comuna Periam pentru anul 2012; 

- actuala perioadă de criză economică şi financiară, precum şi posibilităţile limitate ale 
cetăţenilor de a suporta creşteri ale impozitelor şi taxelor locale; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; 

           În temeiul art.27, art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art. 45 alin.2 lit.c şi art.115 din Legea 
nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

Art. 1  – Se  stabilesc  impozitele  şi  taxele locale  pentru  anul  2013 după  cum  urmează : 
a) nivelurile stabilite  în  sume  fixe  sunt  prevazute  în  Tabloul cuprinzand impozitele şi 

taxele locale pentru anii  2012 şi 2013, constituind  anexa  nr. 1 ; 
b) cota prevazută la  art. 253, alin. (2)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  la  1,50 

%; (imp. clădiri pers. juridice pt. cl ădirile pentru care s-a făcut reevaloarea);  
c) cota  prevazuta la art. 253, alin. (6), lit. a)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  

la 20 %; (imp. clădiri pers. juridice pt. cl ădirile pentru care nu s-a făcut reevaloarea 
în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin ţă);  



d) cota  prevazuta la art. 253, alin. (6), lit. b)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  
la 40 %; (imp. clădiri pers. juridice pt. cl ădirile pentru care nu s-a făcut reevaloarea 
în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin ţă);  

e) cota  prevazută la  art. 270, alin. (4)  din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte  la  
3%; (taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate);  

f) cota  prevazută la art. 279, alin.(2) din  Titlul IX din Codul Fiscal, se  stabileşte la  5% 
(taxa hotelieră, cotă aplicată asupra taxei de cazare). 

     
         Art. 2 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, se acordă bonificaţia  prevazută  la art.255, 
alin(2), art.260, alin.(2) şi art.265, alin.(2) din Titlul IX din Codul Fiscal, şi  se  stabileşte,  în 
cazul persoanelor fizice , după  cum  urmează : 
      

a) în  cazul  impozitului  pe  cladiri , la 10 % ; 
b) în  cazul  impozitului  pe  teren  ,   la 10% ;  
c) în cazul mijloacelor de transport,    la 10%.  
 
      Art. 3 – Majorarea anuală prevazută la art. 287 din Titlul IX din Codul Fiscal, se 
stabileşte  după  cum urmează: 
a) în  cazul  impozitului  pe  cladiri, la 0% ;  
b) în  cazul  impozitului  pe  teren, la  0 %; 
c) în  cazul  taxei  asupra  mijloacelor  de   transport, la 0 %, cu excepţia mijloacelor de 

transport prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Codul Fiscal ;  
d) în   cazul  taxelor  pentru  eliberarea : 

d. 1. certificatului  de  urbanism,la 0 % ;  
d. 2. autorizatiei  de  construire, la 0% ;  
d. 3. autorizatiei  de  foraje  şi  excavari, la 0% ; 
d. 4. autorizatiei  de  desfiinţare, la 0% ;  
d. 5. autorizatiei  privind  lucrările  de  racorduri  şi  branşamente,  la 0% ;  
d. 6. avizului  comisiei  de  urbanism şi  amenajarea  teritoriului, la 0% ;  
d. 7. certificatului  de  nomenclatura  stradală, la 0% ;  
d. 8. autorizaţiei  de  funcţionare  pentru  activitaţi  lucrative  şi  viza  anuală  ,la  0 % ;  
d. 9. autorizaţiei  sanitare  de  funcţionare, la 0% ;  
d.10. de  copii  hielografice,  la  0% ;  
d.11. certificatului  de  producator  şi pentru viza  trimestrială  a  acestuia, la  0% ;  

        e)  în  cazul  taxei  pentru  folosirea  mijloacelor de  reclamă  şi  publicitate,la  0% ;  
        f)  în  cazul  impozitului pe spectacole,la  0%;  
        g)  în  cazul  taxei  hoteliere, la  0% ; 
        h)  în  cazul  altor  taxe  locale, la  0% .  
 

 
           Art. 4. – Pentru  determinarea  impozitului  pe  cladiri  şi  a  taxei  pentru  eliberarea  
autorizaţiei  de  construire  în  cazul  persoanelor  fizice, precum  şi  a  impozitului  pe  teren, 
pentru  anul  2013, se  introduce  delimitarea  zonelor  Comunei Periam, care este prezentată în 
anexa 2. 
 
   
            Art. 5. – Terenurile  pentru  care  nu  se  datoreaza  impozit, potrivit  art.257, lit.i) la 
Titlul IX din Legea 571/2003( ,,terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt 
improprii pentru agricultură sau silvicultură,orice terenuri ocupate de iazuri,bălţi,lacuri de 
acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare impotriva 
inundaţiilor,gospodărirea apelor, hidrometrice, cele care contribuie la exploatarea resurselor 
de apă,cele folosite ca zone de protecţie definite în lege,precum şi terenurile utilizate pentru 
exploatările din subsol”) sunt:   
          a) 
...............................................................................................................................................; 



          b) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................
.. 
 
              Art. 6. -  În conformitate cu prevederile art. art. 178, alin. (2) din O.U.G. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se 
anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 
 
             Art. 7. – Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire şi terenul aferent acesteia 
pentru persoanele ale căror venituri sunt sub nivelul salariului minim brut pe ţară, sau ale căror 
venituri constă în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj, sau ajutor social, stabilirea procedurii 
şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în Regulamentul de la Anexa 3 a 
prezentei hotărâri. 
 
             Art. 8. – Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire şi terenul aferent acesteia, 
aflată la adresa de domiciliu a copiilor orfani de ambii părinţi în vârstă de până la 18 ani, 
respectiv 25 ani, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, stabilirea procedurii şi 
criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în Regulamentul de la Anexa 3 a 
prezentei hotărâri. 
 
             Art. 9.  – Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire şi terenul aferent acesteia, 
contribuabililor persoane fizice care au în îngrijire copii cu handicap grav sau accentuat şi 
invaliditate gradul I, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind 
cuprinse în Regulamentul de la Anexa 3 a prezentei hotărâri. 
 
             Art. 10. – Prezenta Hotarâre va intra în vigoare începând cu 01.01.2013, de la această 
dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2012, cu nr. 69 din 22.12.2011, cele al Hotărârii Consiliului Local Periam cu nr. 
63/27.07.2006 privind instituirea unei taxe pentru efectuarea copii xerox în cadrul Primăriei 
Periam, cele ale Hotărârii Consiliului Local Periam cu nr. 71/22.12.2011 privind stabilirea 
tarifului la apa potabilă distribuită pe raza comunei Periam, cele ale Hotărârii Consiliului Local 
Periam cu nr. 20/20.08.2012 privind stabilirea tarifelor orare de închiriere a utilajelor din dotarea 
Primăriei Comunei Periam, îşi încetează valabilitatea. 
 
            Art. 11. – Lista  actelor  normative  prin  care  sunt  instituite  impozitele  şi  taxele  
locale, inclusiv  hotărârile  Consiliului  Local  al  comunei  Periam, prin  care  s-au  
instituit/stabilit  impozite  şi  taxe  locale  pe  o  perioadă  de  5  ani  anteriori  anului  fiscal  
curent, este  prevăzut  în  anexa  nr. 4 . 
 
        Art. 12. – Lista  cuprinzand  actele  normative, inclusiv  hotărârile  Consiliului  Local  al  
comunei  Periam, în  temeiul  carora  s-au  acordat  facilitati  fiscale  pe  o  perioadă de  5  ani  
anteriori  anului  fiscal  curent, este  prevazută  în  anexa  nr. 5 . 
 
        Art.  13. – Anexele  nr. 1 – 5 fac  parte  integrantă  din  prezentul proiect de hotărâre.   
 
         Art. 14. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul 
Dumitraş Cornel, primarul comunei Periam şi doamna Ferchi Simona Elena, inspector venituri al 
compartimentului de specialitate privind impozitele şi taxele din cadrul Primăriei comunei 
Periam. 
 

Art. 15. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 
- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  



- Doamnei Ferchi Simona Elena, inspector I asistent impozite şi taxe; 
- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
  
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 67 din 28.12.2012 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� 

…………………………….………………………… 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
� COZMA VASILE 

 
_______________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E R I A M  

   
� BRONŢ DACIANA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 



                                                                                               Total consilieri Consiliul Local: 13 
                                                                                                                                     Prezenţi: 7   
                                                                                                                                       Pentru:  7    
                                                                                                                                  Împotrivă:  x  
                                                                                                                                     Abţineri:  x 

 

HOTĂRÂREA  
 

Privind reţeaua şcolară ce va funcţiona în Comuna Periam în anul şcolar 2013-2014 
 
 
 
            Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; reunit în şedinţa extraordinară din data de 28.12.2012, având în vedere 
următoarele: 

- propunerea comisiei II din cadrul Consiliului Local Periam, înregistrată la Primăria 
Comunei Periam sub nr._____/28.12.2012 prin care se propune consiliului local aprobarea reţelei 
şcolare ce va funcţiona în Comuna Periam în anul şcolar 2013-2014; 

- referatul înregistrat sub nr.______/28.12.2012 înaintat de domnul Dumitraş Cornel – 
primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea reţelei şcolare ce va 
funcţiona în Comuna Periam în anul şcolar 2013-2014; 

- adresa nr.________/_____2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, înregistrată la 
Primăria Comunei Periam sub nr.______/27.12.2012; 
 - prevederile art.19 alin.4 şi ale art.61 alin.1 din Legea nr.1/2011 privind Educaţia 
Naţională, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;             

 În temeiul prevederilor art.23 alin.1, ale art.36 alin.2 lit."d", ale art.36 alin.6 lit."a" pct.1, 
ale art.45 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă reţeaua şcolară ce va funcţiona în Comuna Periam în anul şcolar 2013-
2014, după cum urmează: 

                                                                                
Nr. 
Crt. 

Denumirea unităţii şcolare PJ/AR Adresa 

1. LICEUL TEORETIC Periam PJ Comuna Periam, str. 
Magnoliei, nr.2, Jud. 
Timiş 

2. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 
Periam 

AR Comuna Periam, str. Calea 
Aradului, nr.148, Jud. 
Timiş 

 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma 
Cornel, primarul Comunei Periam. 
 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 
- Consiliului Local Periam;  
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; 
- Liceului Teoretic Periam; 



- La dosarul şedinţei; 
- Prin afişaj, atenţiei publice. 
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