ARHIVA DE STIRI
>> Pe perioada 21-22 august 2004 s-a organizat Serbarea Câmpeneascã 2004, dar care din
cauza vremii nu s-a putut desfãsura conform planului. Pentru sambata s-a pregãtit seara
moderna cu dj si muzicã usoara, iar dumineca muzicã popularã. Sambata seara insa a venit
furtuna si ploaie, s-a stins curentul electric. Duminica a plouat aproape toata ziua.
>> Sâmbãtã, 4 septembrie 2004 s-a început în parcul din Periam curãtenia de toamnã.
>> Ruga de la Periam a tinut de pe 8 septembrie 2004 pânã duminicã, 12 septembrie. În
intersectia din centrul Periamului au fost ridicate 2 corturi unde s-a servit bere si mici si s-a
ascultat muzicã popularã, dar si modernã.
>>În noapte de pe 12 pe 13 septembrie 2004, a avut loc la Periam o crimã. În urma unei
încãierãri dintre douã trupe, pe de-o parte periamoseni si pe de altã parte periamoseni plecati
în Spania la lucru, s-a ajuns la bãtaie, un tânãr fiind înjunghiat mortal.
>>18 octombrie 2004S-au început lucrãri pentru iluminatul public pe arterele rutiere si în
localitatea Periam prin finantarea de cãtre CJT, astfel se monteazã atât la Periam cât si la
Periam Port un sistem de pornire si oprire al iluminatului stradal pe bazã de senzor de luminã,
si se va renunta la sitemul cu ceas existent pânã acum.
>>La mijlocul lunii septembrie Consiliul Judetean Timis a organizat o serie de întâlniri de
consiliere a primarilor si contabililor sefi din primãriile judetului. Primarul Periamului a
participat la sedinte de la Sânnicolau Mare.
>>De curând consilierii judetului Timis au aprobat realizarea si finantarea Deponeului Ecologic
Zonal, pentru a rezolva problema deseurilor din judetul Timis. Pentru colectarea gunoaielor se
vor închide depozitele actuale de la Parta, Buzias, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta si Lugoj,
realizându-se ecologizarea suprafetelor respective si se vor executa cinci statii de transfer în
localitãtile Buzias, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta si Lugoj. Periam va apartine de statia de
transfer de la Sânnicolau Mare.
>>Raliul Sânnicolau Mare a avut loc pe data de 6 noiembrie 2004, traseul având lungimea de
55 km: Sânnicolau Mare - Periam - Sânnicolau Mare. La ora 11,04 a avut loc startul primei
masini. Aceasta a fost penultima etapã a Campionatului Judetean de Autoturism pentru anul
2004.
>>6 noiembrie 2004- Instalatia de încãlzire centralã a Fabricii de Pãlãrii Lux Periam este în
curs de dezafectare. Astfel se scot tevile care duceau la Baia Comunalã si la blocuri. În timpul
excavãrilor s-a deteriorat conducta de gaz metan si pentru a evita o explozie s-a întrerupt
furnizarea cu gaz metan a abonatilor Periamului pe perioada reparatiilor.
>>Pe data de 6 noiembrie a decedat Dorin Oprea (37) într-un accident de masinã în
apropierea localitãtii Biled. Dorin Oprea a fost patronul firmei DACS care începând din 1993 a
ajutat localitatea Periam prin organizarea de festivitãti. În 1997 a primit diploma de Cetãtean
de Onoare al Localitãtioi Periam.

>> Pe data de 28 noiembrie 2004 au avut loc alegeri parlamentare si prezidentiale. Pe data de
12 decembrie va avea loc al doile tur de scrutin pentru alegerea presedintelui României. La
Periam nu au fost incidente cu ocazia alegerilor.
>>14 decemrbie 2004 - Dupã multi ani Periamul are din nou o publicatie proprie sub forma
revistei Pro Periam. Aceasta a fost fondatã de Boancãs Rodica si a apãrut în tiraj limitat pentru
testarea pietei. Sã sperãm cã va supravietui.
>>Pentru anul 2005 conducerea Asociatiei Pescarilor Sportivi Timisoara au hotãrât cares sumt
lista bazinelor piscicole. Printre acestea se aflã si Periam cu 3 ha destinat pescuitului sportiv pe
râul Mures.
>>De la 1 inauarie 2005 în România este obligatorie cumpãrarea Rovinietei pentru circularea
cu autovehiculele pe drumurile nationale. Cel mai apropiat centru de cumpãrare a Rovinietei
este în orasul Sânnicolau mare, oficiul nr 1, Str Republicii nr 30, precum si la statia de benzinã
Petrom din Sânnicolau Mare, iesirea spre Cenad.
>> 4 februarie 2005 La sfârsitul lunii ianuarie au avut loc spargeri în trei cabane de pe malul
Muresului. Fãptasii au fost prinsi cu ajutorul câinilor de lup ai politiei.
>> 3 aprilie 2005 - Gara CFR din Periam parcã ar fi de acum 100 de ani. Motivul? Nu s-a plãtit
factura de curent si de o sãptãmânã doar lumina lumânãrii mai ilumineazã clãdirea. Cel mai
grav este cã familiile care locuiersc lângã garã sunt legate la reteaua electricã prin intermediul
Gãrii si nici acestia nu au curent electric de o sãptãmânã, desi acestia au plãtit factura de
curent cãtre CFR.
>> În Periam s-a deschis de curând o reprezentatã a firmei de telefonie Orange. Magazinul
care comercializeazã si telefoane mobile si accesorii se aflã în centrul localitãtii.
>> "Groapa de gunoi" a Periamului – un dezastru. Desi sunt puse pancarte care anuntã
amendarea celor care depun deseurile neregulamentar, acestea sunt depuse la întâmplare si
amenzi nu se dau. Poate cã locul pentru depunerea deseurilor nu a fost bine aleasã, tot câmpul
de lângã fosta zootehnie parcã a înflorit cu flori de plastic.
>> La Liecul Teoretic Periam s-a dat de curând simularea în 3 clase diferite.
>> Vis-a-vis de fosta Zootehnie în drum spre Periam Port se plãnuieste deschiderea unei
crescãtorii de fazani, precum si un abator pentru prelucrarea fazanilor si distribuirea acestora
tertilor.
>> ROCK LA MURES 2005. Festivalul în aer liber Rock la Mures revine pe perioada 14-17
iulie. Pe o duratã de 4 zile organizatorii vor sã ofere publicului muzicã live pe 3 scene, una
dintre scene fiind rezervatã trupelor noi care vor sã se afirme. Pretul unui bilet pentru cele 4
zile va fi de 400.000 lei, locul de camping fiind inclus. Pentur o zi pretul este de 200.000.
Biletele se pot cumpãra la locul festivalului. Organizatorii propun si un concurs de pescuit si un
Tribal Happening. Vizitati acest site pentru noutãti despre fectival sau site-ul oficial:
www.rocklamures.com
>> 2 mai 2005 - Localitatea Periam este solidarã cu locuitorii localitãtilor inundate din judetul
Timis. În acest sens brutãriile din localitatea Periam au donat pâine zonelor afectate. De
asemenea cei care doresc sã facã donatii sub formã de haine sau alimente pentru persoanele
care au pierdut totul odatã cu inundatiile le pot duce la sediul Pompierilor din localitatae Periam
nunde acestea se colecteazã si vor fi expediate în zonele afectate. Donatii în bani se pot face la
contul: RO96-INGB-000-999-0011-7911
>> 9 mai 2005 - Noul album al lui Buda "Nita" intitulat "Vinovat" a fost lansat si se poate
cumpãra ca CD multimedia la magazinul Roka Rola din Timisoara sau în localitatea Periam.
Albumul contine 8 piese cu un sound deosebit, fiind o combinatie între The Doors si rock-ul
anilor 80. Melodia Buda este cea care m-a impresionat cel mai tare. Fiind un CD multimedia,

puteti viziona si videoclipul la melodia "Copii strãzii - o religie pierdutã". Nita a mai publicat si
un volum cu versuri intitulat Indirect carese poate cumpãra în acelasi loc cu CD-ul.
>>Furtuna care s-a abãtut pe data de 18 mai 2005 asupra vestului judetului Timis a atins si
comuna Periam. Trãznete au lovit transformatoare de curent electric producând întreruperea
curentului electric pânã în mijlocul noptii. Întreruperea curentului electric a avut ca efect
distrugerea mai multor aparate electrice (televizoare, computere).
>>Soselele din Periam care aveau gropi au fost plombate din banii consiliului local, desi
repaparea câtorva dintre acestea cãdea în juristdictia consiliului judetean.
>> 12 iunie 2005 - Pregãtirea Periam Port-ului pentru sezonul estival a început prin stropirea
împotriva tântarilor, o amenintare care anul acesta a fost si mai periculoasã datoritã
inundatiilor si înmultirii rapide a acestor insecte.
>> 13 iunie 2005 - Datoritã grevei angajatilor de la CFR, pe tronsonul Timisoara-Periam si
rertur va circula doar un tren care va deservi navetistii. Din Timisoara spre Periam va pleca la
ora 19,28 din statia Rimisoara Nord, iar acesta se va întoarce de la Periam la Timisoara doar
dimineata la ora 4,38. Pânã la solutionarea revendicãrilor angajatilor CFR, acesta este noul
mers al trenurilor.
> 13 iunie 2005 - La terasa de la Periam Port s-a redeschis discoteca în aer liber car eîn fiecare
sâmbãtã seara asteaptã iubitori de dans. Pe aceeasi terasã în fiecare duminicã seara are loc
horã cu muzicã popularã live interpretatã de Cornel Bota si formatia sa.
>> 23 octombrie 2005 - Dupã demisia lui Klein Edgard din functia de primar al localitãtii
Periam, locul i-a fost luat temporar de vice-primarul. Încã nu se cunoaste data la care vor ave
aloc alegerile pentru noul primar. Deoarece sondajul de pe acest site s-a referit la fostul primar
al Periamului, acesta va fi înlãturat.
>> Vineri 21.10.05 la Cãminul Cultural din Periam a avut loc Balul Bobocilor al liceenilor. Pe 28
octombrie, tot la Cãminul Cultural din Periam va avea loc Bal Mascat organizat de Nita.
>> 16 ianuarie 2006 - D-na Rodica Boancãs a fost numitã în postul de vice-primar al localitãtii
Periam, fostul vice-primar luãnd postul de primar dupã demisia lui Klein Edgard. Aceste functii
vor fi pãstrate pânã la urmãtoarele alegeri.
>> Din surse neoficiale am aflat cã fosta Casã de Copii din localitatea Periam care în toamna
anului 2005 si-a închis portile se va transforma într-un azil pentru persoane cu handicap.
>> Pe data de 16.01.06 pagina electronicã a ziarului Evenimentul Zilei a publicat un articol
despre paginile web ale comunelor din vestul tãrii, www.periam.go.ro fiind felicitat pentru
longevitate pe internet si pentru diversitatea informatiilor. Creatorul siteului, Cristi Mirea,
multumeste Evenimentului Zilei pentru recunoasterea efortului depus de-alungul celor 5 ani de
axistentã a paginii web a Periamului.
>> În luna ianuarie 2006 pe raza comunei Periam s-au efectuat controale repetate ale
autovehiculelor de cãtre Politia Rutierã. Principalele contraventii au fost conducerea sub
influenta alcoolului si neplata asigurãrii oblicatorii auto.
>> 13 martie 2006 - Desi anul 2005 nu a fost un an destinat petrecerii verii pe malul râului
Mures, acest lucru a fost îngreunat si de lipsa bacului (compului) care s-a scufundat în 2004.
Azi insa am aflat ca s-a instalat un nou bac pe Mures la Periam Port. Acest bac nu reprezintã
doar un mijloc de transport celor care doresc sã facã baie pe celãlalt mal al Muresului ci si
legãtura directã dintre judetul Timis cu judetul Arad si al Periamului cu localitãtile vecine.
>> 16 martie 2006 - În ultimele 3 luni s-au pietruit 3 km de drum în Periam si Pesac în valoare
de 6 miliarde lei.

>> 19 martie 2006 - Iluminatul stradal din localitatea Periam lãsa de dorit, dar acum se pare
cã primãria a primit niste fonduri deoarece în zonele importante precum centrul sau soseaua
de la garã pânã la Fabrica de Pãlãrii au primit un sistem de iluminat stradal modern si mai
eficient decât de cel vechi directionând lumina mai bine asupra soselei. Din cauza acestor
modificãri au avut loc si vor avea loc întreruperi de curent pe strãzile pe care se realizeazã
instalearea noilor lãmpi.
>> 26 martie 2006 - Recapitulare activitatea primãrie în ultimele 3 luni: montarea de geam
permopan la scoala generalã din Pesac, Lieul Teoretic Periam si grãdinitele din Periam si Pesac,
schimbarea indicatoarelor deteriorate si instalarea de noi indiciatoare rutiere pe raza comunei
si deschiderea de douã puncte farmaceutice în Periam si Pesac.
>>Pe data de 2 aprilie vor avea loc alegeri pentru noul primar al Periamului. Printre candidatii
cu cele mai mari sanse se afla Boancãs Rodica care pe data de 1 ianuarie 2006 a fost numitã
viceprimar al Periamului si Cîtea, patronul firmei de transport SC Gabriela SRL.
>> 2 aprilie 2006 - Periam are un nou primar. Candidatul declarat ales pt.atribuirea
mandatului de primar, conf. art.93, alin.(2), din Legea 67/2004 pentru alegerea autoritatilor
locale: Boancas Rodica. În continuare voi prezenta informatii referitoare la alegerile care au
avut loc pe data de 2 aprilie 2006: nr. total alegatori prevazuti in copiile de pe liste electorale
permanente, suplimentare si urna speciala(mobila): 5521din care: 5489 in lista permanenta,
32 in lista suplimentara; nr. total al alegatorilor inscrisi in liste, care s-au prezentat la
urne:2240, din care 2208, 32 lista suplimentara, voturi valabil exprimate 2197 si nule 43.
Nr.minim necesar(majoritatea) de voturi valabil exprimate pt alegerea primarului:1100 din
care distribuite pe candidati:
Catea Petre Pavel(P.Conservator) 424
Capusan Ionel (PRM) 195
Boancas Rodica (Alianta D.A. PNL-PD) 1400
Bichel Aurel(PSD) 81
Cioara Sabin (PNTCD) 97 (Multumesc lui Vali Handro pentru colaborare)
>> 12 aprilie 2006 - Week-end-ul trecut am colindat putin prin Periam pentru a fi la curent cu
modificãrile care au apãrut în ultima vreme în localitatea mea natalã. Fãrã a pluti prin amintiri
voi prezenta si bunele si relele care mi-au atras atentia. Dupã 16 ani avem din nou primar o
persoanã de sex feminin în persoana doamnei Boancãs Rodica. Dupã îmbunãtãtirile fãcute în
ultimele trei luni de când a fost aleasã viceprimar si pânã la numirea dânsei drept primar al
localitãtii Periam, periamosenii se asteaptã ca acest entuziasm sã se pãstreze si în viitor.
Printre lucrurile bune care s-au realizat în ultimele trei luni voi aminti de pietruirea unor
drumuri din Periam si Pesac, care erau degradate; s-a modernizat iluminatul stradal ; s-au
schimbat ferestrele de la Liceul Teoretic si Grãdinita din Periam si Pesac cu ferestre din
tâmplãrie PVC cu geam termoizolant; s-au schimbat indicatoarele rutiere , cele vechi nu mai
corespunzând cerintelor. Însã mai este mult de fãcut. Deseurile au constituit mereu o problemã
în Periam. Groapa de gunoi fiind mutatã de câteva ori, si în ciuda indicatoarelor care
amenintau cu amenda, gunoiul a reapãrut si s-a extins necontrolat. Situatia actualã a gropii de
gunoi de lângã fosta Zootehnie reprezintã o carte de vizitã nefavorabilã pentru Periam Port,
fiind primul lucru care sare în ochi celor care cãlãtoresc pe acel drum . Si parcul din centrul
Periamului nu se poate lãuda prin curãtenie, desi mi s-a spus cã de când d-na Boancãs a
devenit viceprimar a încercat sã utilizeze forta de muncã obtinutã prin prestatiile persoanelor
care beneficiazã de sjutor social pentru pãstrarea curãteniei. Adevãrul este cã nu putem
astepta ca altii sã facã ceva în acest sens. Principalul vinovat este cetãteanul care aruncã
ambalaje utilizate dupã utilizare fãrã a utiliza cosurile de gunoi. Dacã dorim ca mediul în care
trãim sã fie civilizat trebuie sã ne schimbãm comportamentul nostru. O altã problemã o
reprezintã gradul avansat de degradare al soselelor betonate din fata Fabricii de Pãlãrii Periam.
Gãurile care au apãrut dupã iarnã au transformat soseaua mai degrabã într-un traseu de raliu
decât o sosea. Dezghetul si înghetul consecutiv din iarna trecutã a dus la degradarea mai
rapidã a soselei, dar sper cã acest lucru sã nu fie dat doar ca scuzã ci sã se întreprindã ceva în
remedierea problemei. Oamenii care s-au îndreptat spre urnele de vot pe 2 aprilie 2006 au
sperat într-o schimbare spre bine ca de la fiecare tur de scrutin din trecut. Sã sperãm cã nu
vor fi dezamãgiti.

>> 1 mai 2006 - În timp ce navigam pe internet am introdus într-un motor de cãutare
cuvântul Periam. Eram curios sã aflu ce noutãti s-au mai publicat pe www despre localitatea
noastrã. Pe lângã articole amuzante am întâlnit si unele serioase care chiar m-au socat, tinând
cont cã desi sunt destul de des în loclaitatea Periam nu am auzit despre aceste lucruri. În cele
ce urmeazã voi face u scurt rezumat a ceea ce am gãsit pe internet interesant despre Periam
pânã la data de 01.05.2006
HotNews.ro : Afacere "dezradacinata" de speculatii imobiliare, in comuna Periam
Pe data de 13 aprilie 2006 a fost publicat pe site-ul
www.hotnews.ro un articol scris în ziarul
"Romania libera editia Transilvania Banat" de cãtre
Gheorghe Ilas. Articolul începe astfel 'Una dintre cele
mai mari livezi de pomi fructiferi din vestul tarii, aflata in
localitatea timiseana Periam, a cazut "prada" jocurilor de
interese de pe piata speculatiilor cu terenuri din zona.
Sute de piersici, caisi, meri si visini, aflati la maturitate,
au fost taiati si dezradacinati, iar terenul, evaluat la mai
multe milioane de euro, introdus in circuitul imobiliar.'
Pentru livada Ionatim SA se urmãrea accesarea unui
proiect Sapard, dar acest lucru nu s-a mai realizat
datoritã faptului cã terenul din livezi a fost împroprietãrit unor persoane care nu au avut
niciodatã pãmânt în arealul livezilor. Noi proprietari au vândut la rândul lor noua proprietate si
astfel livada a fost pierdutã. Pentru a afla toate detaliile persoanei pãgubite în acest domeniu si
a persoanelor implicate citit articolul complet.
Periam pe Wikipdia.com
Wikipedia.com este cea mai mare enciclopedie online care poate
fi mereu îmbogãtitã cu informatii din partea memebrilor înscrisi. În
aceastã enciclopedie am dat si peste o prezentare a comunei Periam.
Deoarece informatiile erau învechite si sumare, am adãugat câteva
date despre Periam, o prezentare generalã pentru cei care nu cunosc
localitatea noastrã. În viitor voi mai adãuga informatii pentru ca pagina
dedicatã comunei noastre sã fie cât mai informativã.

Rock la Mures prin prisma unui vizitator
Pe un site unde poti tine un jurnal online, un
blogger a gãsit un articol interesant despre Rock la Mures, care desi a
fost scris în anul 2003 a considerat cã este destul de haios pentru
republicare si drept sã vã spun a avut dreptate. De aceea vã invit sã
sititi un jurnal despre Rocka La Mures prin ochii unei persoane care
nici nu stia 'ce este' Periam pânã la concertul Das Ich si modul cum a
perceput toatã 'nebunia' de pe malul MUresului.

>> 04 mai 2006 - Într-un articol publicat pe site-ul ziarului România Liberã s-a anuntat cã în
maxim doi ani se va implementa o solutie pentru a contraveni grindinei care distruge recoltele
în zona de vest a tãrii. Printre localitãtile care vor beneficia de aceastã metodã de combatere a
grindinei se aflã si Periam. Combaterea grindinei se va face prin rachete speciale care vor fi
lansate în norii care provoacã acest tip de precipitatii. Implementarea proiectului în zona de
vest a tãrii se va ridica la aproximativ 200 miliarde ROL. Centrul de comandã va fi în Timisoara
având statii de lansare a rachetelor si în Periam. Acest proiect a fost demarat în 2001 si a fost
deja implementat în alte zone din România fiind o tehnologie care este utilizatã de majoritatea
tãrilor membre UE.
>> 05 mai 2006 - Starea drumurilor din localitatea Periam a devenit o problemã în ultimii ani.
Mereu se spunea cã nu sunt fonduri. Consiliul Judetean Timis a accesat un fond primit prin
sprijunul Uniunii Europene prin care se vor finanta reparatiile unor drumuri judetene

importante. În acest proiect intrã si localitatea Periam. Sâa obtinut deja aprobarea pentru
repararea drumului care face legãtura între limita de judet Arad, prin Periam spre Sânnicolau
Mare. În fazã de proiect înaintat spre finatare se aflã si repararea portiunii de 50 de km care
face legãtura între Periam si Sânnandrei. În cazul în care nu se vor primi fonduri UE si pentru
noile propuneri de reparare, administratia judetului Timis este dispusã sã recurgã si la
împrumuturi bancare.
>> 07 mai 2006 - În sãptãmânalul bãnãtean Agenda a apãrut un articol în care domnul
Constantin Ostaficiuc, presedintele C.J.T. a prezentat situatia principalelor lucrãri care s-au
efectuat la drumurile timisene. În categoria acestor lucrãri sunt cuprinse plombãrile si
burdusirile de pe anumite trasee judetene. În cadrul acestor trasee a fost cuprins si ruta DJ
692 Bãrãteaz-Periam-Pesac unde s-au executat lucrãri cu stropiri succesive. În interiorul
localitãtii Periam au fost plombate câteva gropi pe soseaua care face
legãtura între gara Periam si Fabrica de Pãlãrii. Gropile cele mai mari, de
pe strada care face legãtura între Fabrica de Pãlãrii si Stadion încã nu au
fost reparate. Foto: Cristi Mirea, 2006

>> 07 mai 2006 - Pe perioada 2 mai - 2 iunie 2006 vor avea loc reparatii si lucrãri de
modernizare pe mai multe linii din judetul Timis. Din aceastã cauzã unele trenuri vor fi anulate.
Printre acestea se aflã si trenul 2762 cu plecare din Periam la ora de 09,12 pe ruta Nerãu Periam - Timisoara se anuleazã. Trenul respectiv va circula pe aceastã rutã doar în zilele de
sâmbãtã si duminicã.
>> 07 mai 2006 - Câinii comunitari au reprezentat o problemã majorã în majoritatea oraselor
mari din România, cea mai mediatizatã fiind situatia capitalei când Traian Bãsescu, primar al
capitalei pe vremea respectivã, a luat o hotãrâre, crudã pentru activistii de la Protectia
Animalelor, si a ordonat eutanasierea câinilor fãrã stãpâni care începeau sã atace trecãtorii. O
astfel de problemã poate apãrea si în Periam? Sansele ca si în localitatea
noastrã sã aveam de a face o situatie asemãnãtoare sunt în crestere. În
timp ce cu ceva vreme în urmã locul pe unde misunau câini fãrã stãpâni
era strãduta care care legãtura dintre foszul magazin Feroase - Menaj cu
Parcul Central, problema se pare cã s-a extins. Cea mai nouã zonã care
este afectatã de aceastã problemã pare sã devinã strada care face
legãtura între Fabrica de Pãlãrii si Terenul de Sport. Pe aceastã portiune
sunt tot mai multi câini fãrã stãpâni care misunã pe stradã si nu se stie când acestia vor deveni
violenti.
>> 07 mai 2006 - La doar o lunã de la alegerea noului primar al eriamului, d-na Rodica
Boancãs, încep sã se observe primele schimbãri. Interesant este faptul cã dânsa se foloseste
de mijloacele pe care le-au avut si ceilalti primari pentru a realiza aceste schimbãri. Este vorba
despre persoanele care solicitã ajutor social. Conform legii, pentru ca o persoanã sã primeascã
acest ajutor social trebuie sã lucreze 6 zile în fiecare lunã în folosul comunitãtii. Astfel primarii
le pot încredinta orice sarcinã în interesul localitãtii de care acestia apartin.

Desi legea aceasta existã de ceva vreme, noul primar al Periamului chiar se
foloseste de ea si sub supraveghere severã sea sigurã ca aceste persoane sã
îsi îndeplineascã sarcinile primite. Un prim pas a fost utilizarea noi forte de
muncã pentru realizarea curãteniei în Parcul Central, care în perioada
curentã o reprezintã cosirea ierbii care a crescut rapid în aceastã perioadã
cãlduroasã si umedã. Ceva se petrece si în directia gropii de gunoi care a
scãpat de sub control în ultimii ani. De la martori
oculari am aflat cã sãptãmâna trecutã s-a încercat strângerea gunoiului cu
masini ca apoi sã i se dea foc sub supraveghere permanentã.

>> 07 mai 2006 - Piata din Periam, desi nu la fel de mare ca cea din Lovrin, a avut mereu
clientii sãi fideli, dar conditiile oferite comerciantilor nu sunt demne de secolul XXI. Realizarea
unei noi piete în localitatea Periama fost un proiect demarat de Klein Edgard, în penultimul
mundat ca si primar al Periamului. Proiectul a si demarat în Caula secatã de lângã cimitirul
catolic. Pe vremea aceea s-a realizat betonarea platformei si instalarea scheletului metalic.
Mandatul la primãrie a lui Klein Edgard s-a încheiat si pe perioada mandalului lui Bãcican Mihai
proiectul a stagnat sau a fost uitat, desi dupã ultimele zvonuri se pare cã a hiberant.
Dupã cele mai noi zvonuri se plãnuieste o finalizare a proiectului. Acesta
este un lucru bun, deoarece ar fi pãcat de banii care s-au investit deja în
noua piatã. O problemã care r-a ridicat si la momentul stagnãrii
proiectului l-a reprezentat locatia acestuia. Fijnd vorba despre un spatiu
deschis, acesta nu este protejat de intemperii. Vântul fiind una dintre
problemele cele mai mari. Poate acesta este motivul pentru care
sãptãmâna trecutã în jurul pietei s-au plantat arbusti. Acestia ar
prezenta un scut natural, care necesitã o îngrijire redusã si putin costisitoare. Însã pentru ca
piata sã devinã functionalã se mai necesitã un grup social si apã curentã. Foto: Cristi Mirea
>> 18 mai 2006 - Desi nu mai este o veste nouã, de abia acum am aflat cã în localitatea
Periam s-au materializat zvonurile despre care am scris pe acest site în toamna trecutã si
despre care a fost creatã chiar si un topic în forumul de discutie al acestei pagini: la Periam se
poate naviga pe internet prin cablu. Serviciul foarte îndrãgit în orasele mari este oferit acum si
mai multor sate din jurul Periamului prin intermediul societãtii de cablu tv Eurocable.
>> 18 mai 2006 - Inspectoratul Scolar al Judetului Timis a stabilit locurile speciale în clasa a
IX-a la licee pentru candidatii romi. În cazul acestora nu se va apela la repartizarea
computerizatã, la licee criteriile de admitere fiind promovarea testelor nationale si prezentarea
unei adeverinte din partea unei organizatii recunoscute a romilor. Printre liceele din judetul
Timis car epun la dispozitie astfel de locuri speciale se numãrã si Liceul Teoretic Periam.
>> 18 mai 2006 - Desi nu am noutãti despre posibila mutare a pietei, vã pot arãta ce s-a
întâmplat cu vechea piatã. S-au curãtat buruienile care ieseau prin plãcile de pavaj, astfel încât
acum perimetrul pietei este din nou delimitat si aratã asa cum ar trebui sã arate o piatã:
îngrijit.
>> 06 iunie 2006 Festivalul romilor La sfârsitul lunii mai a avut loc la Periam prima editie a Festivalul romilor
din localitate. Festivitatea a avut loc la cãminul cultural al loclaitãtii.
Stropit împotriva tântarilor La sfârsitul lunii mai s-a stropit cu insectivid împotriva tântarilor
desupra Periam Portului. Datoritã inundatiilor, în pãdurea d ela Periam Port au rãmas bãlti în
care tântarii s-au înmultit foarte rapid. De aceea stropirea cu insecticid a fost o necesitate.
Europublele de la Periam
Au apãrut primele europubele în localitatea Periam. Cum se plãnuieste demararea programului
de ridicare a deseurilor, la blocurile din Periam au fost deja instalate primele europubele.
Piata din centru În centrul Periamului s-a amenajat o piatã miniaturalã care pânã acum era
utilizatã desi nu era amenajat. Acum însã s-au instalat mese din beton care s-au zugrãvit.
>> Pe data de 11 iunie 2006 are loc un referendul în localitatea Periam. Locuitorii periamului
sunt chemati la urne ca sã voteze debarasarea satului Pesac de comuna Periam. Dacã se
strând destule voturi satul Pesac va fi de sine stãtãtor si va deveni comunã. Pentru a atrage
lumea la vot primãria organizeazã în ziua votãrii un spectacol de muzicã popularã si fiecare
persoanã care voteazã va primi un bilet de tombolã. Premiile constau în aparate ectrocasnice.
Extragerea va avea loc pe data de 12 iunie 2006. O masinã a primãriei înzestratã cu un
megafon s-a plimbat prin localitate anuntând referendumul.
>> 19 iunie 2006
Rezultatele referendumului În urma referendumului de la data de 11 iunie 2006 prin care

periamosenii au votat pentru despãrtirea Periamului de satul Pesac rezultatul a fost cel scontat.
Pesacul se va debarasa de Periam. Acest lucru s-a obtinut în urma votãrii unui efectiv de peste
51% din periamoseni.
Gropi plombate În ultimele sãptãmâni mai multe gropi din soselele de pe raza localitãtii
Periam au fost plombate. Desi acest lucru este îmbucurãtor mai sunt
multe drumuri care necesitã plombare, cum ar fi cel din fata fabricii de
pãlãrii.

Curãtenie în parc
Parcul din centrul Periamului a fost supus curãteniei. Aceasta a constat în
cosirea ierbii si curãtarea cãrãrilor prin parc de iarba care a crescut.
necontrolat.

Renovarea fatadei fabricii Fatada clãdirii cu birouri a Fabricii de Pãlãrii
Lux Periam a fost supusã unei renovãri care se aflã în curs de executie. În
ultimii ani fatada a fost rãu deterioratã, dar se pare cã s-au strâns fonduri
pentru realizarea renovãrii.

>> 04 iulie 2006 - În sfârşit s-a reparat porţiunea de şosea de pe porţiunea Fabrica de Pălării
Lux Periam şi terenul de sport. Această porţiune a suferit mult în urma iernii plină cu îngheţ şi
dezgheţ. Gropile nu mai puteau fi ocolite decât prin aventurarea maşinilor aproape de canalele
destinate apelor pluviale. Dar primăria a finalizat si acest proiect cele două intersecţii , cea din
faţa Fabricii cu şoseaua Periam-Pesac si cea de la Sadion cu şoseaua spre centru au fost
refăcute. De acelaşi tratament a avut parte şi intersecţia drumului care duce de la stadion cu
cel Arad-Sânnicolau Mare.
>> 07 august 2006 - Parcul din Periam este supus unei schimbãri de imagine. În primul rând,
dupã cum se poate observa în imaginea din stânga, s-au scos copacii care erau uscati si s-au
extras si rãdãcinile acestora.
Curãtenia din parc nu s-a oprit aici. Drumul pavat din parc care face
legãtura dintre centru si Monumentul Eroilor din am Doilea Rãzboi
Mondial a fost curãtat de ierburile care fãceau greoaie circulatia.

>> 16 august 2006 - Este greu de crezut cã în ziua de azi mai existã si lucruri gratuite. Si eu
am fost surprins când dupã o pauzã de 3 sãptãmâni am vizitat Periam Portul într-o sâmbãtã
ploioasã si am ajuns la bacul care trece oamenii peste râul Mures spre Semlac. Am fost
surprins de faptul cã în dreptul tarifului scria un anunt cã este gratis, desi la ultima mea vizitã
tariful pentru o persoanã era de 0,5 ron. Nu am aflat cine a venit cu aceastã idee caritabilã,
dar este demnã de urmat. Orarul bacului este între orele 08-20 si greutatea maximã pe care o
poate transporta este de 3 t.
>> 16 august 2006 - Pe orizontul Periamului a mai apãrut o antenã care doreste sã
îmbunãtãteascã comunicarea între oameni. Este vorba despre releul firmei de telefonie mobilã
Cosmote. Aceasta se alãturã celorlalte companii Vodafone si Orange care deja cu ani în urmã
au montat relee pe turnul de apã din Periam la iesirea spre Periam Port. Noul releu se aflã

montat spre iesirea spre Sânpetru Mare.
>> 27 august 2006 - Încã de la început voi specifica cã acesta este doar un zvon, deoarece
încã nu am aflat informatii oficiale. De la douã surse diferite am auzit cã Gimnaziul din
localitatea Periam nu mai apartine Ministerului Învãtãmântului si cã acum apartine parohiei
catolice din Periam. Clãdirea în care se afla ginaziu din Periam a apartinut de la început
parohiei localitãtii si pe vremea comunismului a fost confiscatã. Desi de multi ani s-a încercat
recuperarea clãdirii se pare cã doar în acest moment s-a reusit. Întrebând sursele mele unde
se vor efectua cursurile de la gimnaziu (deoarece am inteles cã parohia nu a dorit sã vândã
clãdirea Ministerului Învãtãmântului si nici sã o închirieze), s-a presupus cã în incinta Liceului
eventual în cursuri de dimineatã si dupã-masã din lipsa de spatiu. Un alt zvon spune cã se
plãnuieste construirea unei noi scoli în curtea scolii elementare din centru. Dar dupã cum v-am
spus mai sus, acestea sunt doar zvonuri si nu garantez pentru veridicitatea informatiilor din
acest articol.
>> 27 august 2006 - Sãptãmânalul timisorean Agenda a prezentat în numãrul din data de 26
august 2006 situatia somerilor din judetul Timis. Tinând cont cã în ultima lunã Timis a fost
judetul cu cea mai micã ratã a somajului din România, numãrul somerilor din Periam nu este
foarte mare. Cu 193 de someri Periamul se aflã totusi pe primul loc la numãrul somerilor din
mediul rural al judetului
>> 30 august 2006 - În vara aceasta am avut parte de o experientã plãcutã. La iesirea din
Periam, directia Periam Port, pe partea dreaptã a soselei se aflã izlazul. Pe acest izlaz, cu ceva
vreme în urmã, tinerii se jucau fotbal. Acum se pare cã s-a schimbat .scopul acelei portiuni de
iarbã, aceasta fiind destinat pãsunatului cailor din localitatea Periam.
Este o imagine încântãtoare sã privesti caii care pasc în liniste in iarba
verde. Poate data viitoare când veti merge spre Periam Port vã veti opri
si veti admira aceastã priveliste idilicã. Izlazul era destinat pãsunatului
vacilor din Periam, dar în acest an locul acestora, se pare, s-a mutat.

>> 11 septembrie 2006 - Din data de 8 septembrie pana in data de 10 septembrie se va
desfasura Ruga Periamului. Pregatirile sunt in toi, iar cu aceasta ocazie oamenii care
beneficiaza de ajutor social precum si angajati ai Primariei muncesc pentru a curata centrul
localitatii. Au aparut deja binecunoscutele tarabe si se monteaza caruselul si masinutele
mecanice in incinta fostului parc al copiilor.
>> 12 septembrie 2006 - Pe data de 8 septembrie a început Ruga de la Periam. Petrecerea sa tinut în centrul localitãtii ridicându-se cortul în intersectia principala. Din acest motiv
drumurile au fost deviate. Anul trecut s-a renuntat la aceastã traditie si petrecerea a avut loc
în fata Cãminului Cultural. În curtea scolii primare s-au instalat masinute mecanice si
caruseluri pentru copii. Timp de trei zile periamosenii s-au delectat cu muzicã live cu formatiile
lui Cornel Bota si Tibi Mirea. A avut chiar si o extragere de premii a unei mãrci de bere,
eveniment care a fost televizat.
>> 12 septembrie 2006 - Portile fostei Scoli Generale s-au inchis pentru totdeauna. Cladirea
scolii a fost retrocedata. Este regretabil faptul ca Periamul a pierdut o asemenea cladire, dar va
pot spune ca localul, in conditiile in care se afla in prezent, reprezenta un real pericol pentru
siguranta copiilor. Am lucrat acolo timp de 16 ani si stiu in ce stare de degradare era. Prin
urmare, incepand cu data de 15 septembrie elevii claselor I-IV isi vor desfasura activitatea in
localul nr. 3 (Scoala mica) dupa urmatorul program: clasele I si a II-a - dimineata, iar clasele a
III-a si a IV-a - dupa-amiaza. Elevii claselor gimnaziale precum si cei ai claselor liceale isi vor
desfasura activitatea in localul nr.1 (Liceul) dupa urmatorul program:
clasele VIII-XII - dimineata, iar clasele V-VII - dupa-amiaza. Speram ca
aceasta situatie sa fie una temporara, deoarece avem promisiuni ca de

la anul viitor sa inceapa constructia unei scoli noi.
Referitor la Gradinita va pot spune ca din data de 15 septembrie va functiona in fosta cladire a
Casei de Copii, insa nu pentru mult timp, deoarece speram ca anul acesta sa se finalizeze
lucrarile de constructie si reamenajare a cladirii in care a functionat pana acum. Gradinita cu
program normal (asa cum a functionat pana anul trecut) s-a trasformat
in gradinita cu program prelungit (au fost cumparate deja patuturi si
mobilier pentru sala de mese ).

>> 18 septembrie 2006 - Dând o raitã prin Periam se pot observa 3 locatii în diferite stadii.
Prima locatie este noua piatã, despre care am vorbit într-un articol precedent, când s-au
plantat puieti de arbusti. Acum s-a fãcut încã un pas care ne face sã sperãm cã noua locatie va
fi datã în folosintã. Este vorba despre acoperisul care s-a instalat pe unul dintre constructiile
metalice. A doua locatie o constituie una dintre clãdirile dispensarului. Este vorba despre
clãdirea ca cu ceva ani în urmã a fost maternitate ca apoi sã se
transforme în cabinet stomatologic si în ultimii ani fiind închis. Clãdirea a
fost dãrâmatã, acum fiind doar o ruinã. A treia locatie car emi-a atras
atentia este fabrica de pãlãrii Lux Periam. Este
vorba despre vila în care se aflau birourile. O
clãdire cu o arhitecturã frumoasã car eîn ultimii
ani s-a degradat. Acum fatada clãdirii (despre care
am mai scris într-un articol) se renoveazã. Este interesant cã am auzit
cã momentan fabrica este închisã deoarece nu este de lucru, si torusi se
realizeazã o astfel de investitie. Am auzit cã clãdirea noua a fabricii va si
subînchiriatã.
>> 01 octombrie 2006 - Locul de joacã din centrul Periamului s-a îmbunãtãtit fiind adãugate
noi aparate pentru distractia copiilor. Acest parc a fost o necesitate deoarece cel precedent, din
curtea scolii I-IV din centru nu mai erau în stare functionalã. Acest loc de joacã a fost creat cu
sprijinul actualului primar, d-na Rodica Boancãs înainte ca aceasta sã candideze pentru postul
de primar al Periamului.
>> 01 octombrie 2006 - Dupã ce cu bucurie am scris despre introducerea sistemului cu
europubele în localitatea Periam, bucuria nu a tinut mult timp. Pe 8 septembrie, cu ocazia
Rugii, a fost ridicat gunoiul pentru ultima datã cu utilajele speciale. De la acea datã
periamosenii continuã sã scoatã în fiecare vineri europubelele în fata
casei în speranta cã acestea vor fi ridicate, dar în zadar. Se zvoneste cã
un periamosan ar fi pus în pubelã o bicatã de gard care în momentul
încãrcãrii ar fi distrus o piesã al masinii speciale so cã din aceastã cauzã
nu se mai poate ridica gunoiul. Poate cã acesta este si motivul pentru
care gunoiul a reînceput sã aparã la vechea groapã de gunoi, care
fumegã deoarece gunoiul a fost incinerat, desi în incinta gropii s-a
instalat o pancartã care anuntã amendarea cu 2000 ron a celor care depoziteazã gunoiul în
acel loc.
>> 01 octombrie 2006 - La ultima mea vizitã la Periam Port am observat cã soseaua betonatã
care se oprea brusc înainte de bac a fost prelungitã pânã spre coborârea spre bac.Desi aceasta
este o veste îmbucurãtoare, s-au realizat si greseli în realizarea
drumului, acesta ducând spre debarcaderul din lunile ploioase, toamnã si
primãvarã, când nivelul apei Muresului creste si urcarea pe bac se
realizezaã de pe mal mai înalt ca pe timpul verii când apa este micã. Din
aceatsã cauzã, masinile care au coborât spre bac au trebuit sã iasã de
pe drumul nou betonat, si cum aceastã trecere nu a fost proiectatã si
consolidatã ca atare, marginea soselei s-a spart deja. De asemenea
comorârea de pe drumul betonat spre doseaua de pãmânt care duce spre statia de pompare

nu s-a realizat lin lucru care poate duce la avarierea masinilor si la ruperea marginii soselei.
>> 10 octombrie 2006 - Din cate stiu eu, problema care impiedica ridicarea gunoiului nu are
nicio legatura cu defectarea masinii. Firma de salubrizare care isi desfasoara activitatea pe
raza localitatii Periam se confrunta cu probleme interne. Astazi am avut o sedinta de Consiliu si
am intrebat-o pe d-na Dolcan Anica (angajata a firmei in cauza) cand se va rezolva aceasta
problema. Raspunsul a fost foarte ,,clar":,, Nu stiu!" Pana cand firma va binevoi sa respecte
prevederile contractului, gunoiul va fi adunat de catre angajatii Primariei. Cum vor reusi?
Ramane de vazut!
>> 25 octombrie 2006 - Odatã cu venirea toamnei majoritatea fac ordine în jurul propriei
case. La fel se intâmplã si în cazul localitãtii Periam. Soselele din localitatea au fost
cosmetizate prin trasarea trecerilor de pietoni la intersectii.Un alt lucru util care s-a realizat
este curãtarea portiunii dintre sosea si canalizare. Surplusul de pãmânt
care s-a adunat pe aceastã portiune a fost îndepãrtatã cu lama.

>> 19 noiemrbie 2006 - Dupã ce în vara aceasta în parcul din centrul Periamului s-au efectuat
lucrãri de scoatere a copacilor uscati, în toamna aceasta s-a realizat ceva pentru umplerea
spatiului rãmas golas. Astfel s-au plantat noi copaci pe marginea aleiilor si nu numai. Si spatiul
dintre alei si biserica greco-catolicã a fost umplut cu puieti.A doua noutate în cosmetizare o
constituirea scoaterea copacilor din fata primãriei. În momentuld e fatã
spatiul pare ciudat pentru cei care au fost obisnuiti cu copaii care
umbreau aleea, dar se pare cã acesta a si fost unul dintr emotivele
pentru care s-a aerisit spatiul, pentru a oferi mai multã luminã. S-au
plantat puieti de tuia în fata primãriei. Am auzit cã se proiecteazã si o
parcare lângã soseaua care desparte primãria de biserica ortodoxã, un
proiect care pare sã aibã dublã utilitate, în timpul sãptãmânii deservind
necesitãrile primãriei, iar la sfârsit de spãtãmânã credinciosii care
frecventeazã biserica. Si ultima stire nu este una mare, dar în fata scolii
primare din centru s-a betonat un trotuar care sã primeascã elevii care
vin dinspre parc spre scoalã.
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