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PERIAM

Sediul consiliului local: Periam nr. 986,
telefon/fax 0256/375001;
Coordonate:
46°02′42″ lat. N;
20°52′09″ long. E;
Repere istorice:
-1333 - prima atestare documentară: locali-
tatea, sub denumirea de Priamus, apar ţi -
nea de Cenad, proprietarul satului fiind Be -
chey Imre;
-1342-1382 - localitatea Periam, aflată din
1381 în proprietatea lui Petru de Macedonia,
este reşedinţa unor comercianţi  italieni;
-sec. XVI - ajunge reşedinţa de sandgiac
(diviziune teritorială în vechiul im periu
otoman, subîmpărţire a unui paşalâc);
-1717 - satul Pariamus, cu 20 de case ,
ţinea de districtul Cenad;
-1723 -  sunt aduşi colonişti din Lorena,
Palatin-Trier şi Nassau- Sigen;
1749 - se stabilesc în Periam 220 de co lo -
nişti germai; 
1764-1765 - sunt colonizate 71 de familii de
germani;
-1796 - 30 de familii de şvabi din Periam se
stabilesc în Sânpetru Mare (Sârbesc);
-sec. al XIX-lea  - mica aşezare Haulikfalva
(„Satul lui Hăulică“) se contopeşte în vatra
Periamului;
-20 februarie 1855 -  s-a născut Karl Grünn
preot catolic, poet de limba germană cultă şi
în dia lect şvăbesc (d.30.11.1930);
-26 august 1856 - s-a născut istoricul
Ludwig Baróti-Grünn (d.13.3.1933);
-1882 - îşi începe activitatea tipografia
fraţilor Georg şi Alois Pirkmayer;
-1924 - localitatea Periam se numea Gră -
diş te;
-1936 - în „Ghidul Banatului“,  Emil Gră di -
na riu arată Periamul drept o „co mună ma -
re, cu aspect de oră şel, peste 5 000 lo cu -
itori, majoritate ger mani, apoi ro mâni şi
puţini ma ghiari”, cu „străzile largi, îngriji -
te, tro tu are pa vate, lumină e lectrică, câte-
va e di ficii pu blice im po zante. Hotel şi
res  tau rant în piaţa centrală”;

-13 februarie
1930 - s-a năs-
cut sculptorul
Victor Gaga (d.
27.07.2003);
-31 iulie 1954 -
se naşte Doru
Spătaru, co lonel de poliţie, fost şef al I.J.P.
(1999), di rec tor al Poliţiei Comunitare
Timişoara;
-8 octombrie 1974 - s-a născut Ioan Vărcuş
(d. 17.12.1989, la Timişoara). Erou Martir;   
-2002 - comuna Periam (cu satul Pesac)
avea 6 449 de locuitori;
-2007 - apare publicaţia „Pro-Periam“, cu
arie de difuzare locală, tiraj 300 de exem-
plare (redactor şef Florian Marica);
-24.09.2009 - s-a lansat dezbaterea publicã
pentru alegerea stemei comunei Periam;
-2011 - este finalizată sala de sport;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
4 399 de persoane, dintre care:
- masculină = 2 170 de persoane
- feminină = 2 229 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2010:
1 523
Instituţii şcolare: Liceu teoretic, cu două
localuri: Localul I: clasele V-XII; Localul II:
clasele I-IV; Centru de zi pentru copiii rromi;
Grădiniţă cu program prelungit;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale
(două); Centrul me dical privat (policlinică) -
în construcţie; Far ma cii umane (două);
Cabinete stomatolo gice(două); Cabinet san-
itar-veterinar; Far ma cie sanitar-veterinară;
Instituţii culturale: Cămin cultural;
Bibliotecă (fondată în anul 1962);
Baze sportive şi de agrement: Teren de
fotbal; 
Biserici: Biserică romano-catolică (1772);
Biserică greco-catolică (1856); Biserică
ortodoxă română (1927); Biserică baptistă
(1990); Bi se rică penticostală  (1990);
Ruga şi alte manifestări cultural-religi -
oase: Ruga: 8 septembrie, Sfânta Maria
Mică; Zilele comunei: 8-9 septembrie;

Boancăş Rodica primar
Hojda Samson viceprimar
Bucşe Adriana, consilier PDL
Căpută Cornel, consilier PDL
Chereş Ionel, consilier                      PDL
Cioara Sabin, consilier PNŢCD
Cozma Vasile, consilier PNL

Dumitraş Cornel, consilier PNL
Hojda Diana-Mihaela, consilier PNL
Jifcovici Isai Lucia, consilier PDL
Mager Călin-Marius, consilier PSD
Potopia Vasile, consilier PDL
Sîrbu Silviu-Gheorghe, consilier PDL
Voicu Liviu, consilier PNL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
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„CAStELUL PĂLĂRIERULUI”
Deşi în anul 1865 Johann Wohl pro du cea

pălării manual pen tru întâia oa ră în Periam, cel
care pune ba ze le  fa bricii de pălării este Jo hann
Rudach. În anul 1890, Pri mă ria Periam (împre-
ună cu Breas la Meş teş u gă  rească din lo ca litate)
stabileşte am plasa mentul vii toarei fabrici de
pălării. Principalul acţionar al fabricii era Korber
Ioan Nikolaus Korber care inaugureazã la 1882
fabrica de pãlãrii, cunoscută din 1892 ca „Fa brică
de pălării şi closure” (la Ti mi   şoara, „Pr i ma
Societate Bă năţeană de Pă lării” se în fiin ţea ză la
anul 1899).  Din anul 1939 fa brica se va nu mi
„Fabrica Bănăţeană de Pălării - So cie tate pe Acţiuni din Timişoara“. Acţio nari erau Ru dolf
Kunovsky, ticu torcătoru, Bucur Vi drighin, Rudolf Bacskai, Emeric Kelcso, Francisc
Focht, D. Călinescu, Petre D. theodorescu şi  Nicolae Korber.

Fabrica nu mai funcţioneză în anul 1940 din lip să de ma terie primă, deşi avea par teneri
mari în Eu ropa (fir mele Isac Naylor&Co din Brad ford, Wolli mex din Zürich, Ge bruder Schmid
din Basel şi Oscar Feu stel din Leng feld). În anul 1941 s-a în cercat im portul materiei prime (lâ -
nă) din stră i nătate, dar furnizorii - datorită răz bo iului - livrau marfa doar în condiţii de plată
anticipată. În anul 1948, fabrica este naţionalizată. Fa milia Korber pier de drepturile de
proprie tatea, iar fabrica de pălării intră în patrimoniul statului român, fiind redenumită  “Fa bri -
ca de Pălării Excelsior“. La anul 1949, numele fabricii este schimbat în “Fabrica de pălării
Lazăr Cer nescu”  (după numele activistului comunist Cernescu, cunoscut ca „Lazăr de la
Rusca”). Din anul 1955  vechea fabrică „Korber“ devine „Fabrica de Pălării Lux Periam”.

Victor Gaga 
s-a născut în 13
fe bruarie 1930, la Pe riam. A absolvit Institutul
de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj
Napoca (1956). Membru al Uniunii Ar tiş tilor
Plas tici. Preşedinte al filia lei Timi şoa ra a
U.A.P., între 1966-1970 şi 1978-1990. Şi-a
avut atelierul de creaţie timp
de 47 de ani în imobilul ridicat
de Clubul de ca notaj „Re -
gatta”, pe malul Be găi. A fost
lec tor la F aculta tea de Arte
Plastice a U ni ver si tăţii din Ti -
mi şoara, 1960-1974. Pre mi at
la Fes ti valul Ti neretului de la
Mos co va, 1957. Premiul Uniunii  Artiştilor
Plastici la Salonul Na ţio  nal de Artă, 1959.
Pre miul al II-lea al U.A.P. pentru Sculptură,
1966. Ordinul „Me ritul Cul tu ral”, clasa a V-a,
1968. Premiul al II-lea la Trienala Inter na ţio -
na lă de Desen Wroclaw (Polonia), 1974.
Lau reat cu Medalia de aur a Bienalei Inter na -
ţio nale „Dan tesca”, Ravenna (Italia), 1988.
Pre miul I la Festivalul Naţional de Artă, Bu -
cureşti, 1988. Premiat la Salonul Naţional
Bie nal de Sculptură mică, Arad, 1989. Ma -
rele Premiu al Salonului Na ţional Bienal de

Sculptură mi că,
Arad, 1996. Dis -

tinc  ţia Na ţională „Pentru merit în grad de
ofiţer”, 2000.  A ex pus lucrări de sculptură la
Mu zeul Banatului din Timişoara, în An glia,
Aus tria, Canada, El ve  ţia, Ger ma nia, Un ga -
ria, Italia, Bul ga ria etc. 

Maestrul Victor Gaga este
re vendicat în anumite ma te -
ria   le apărute pe internet drept
fiu al aşezării Czi ser, judeţul
Să laj: „Bogăţia cul turală şi fru-
museţile a cestor locuri (Czi -
ser, n.n.) se pare că au a vut
un rol primordial în evoluţia

operei sculp to rului Victor Ga ga, om de cul-
tură al a cestor me leaguri” (site-ul primăriei
Cziser). Sau, un alte site: „the son of this
com mune (Cziser n.n.) is Victor Gaga, the
fa mous Ro manian sculptor.” Ade vărul este
că Victor Gaga este periamo şean prin naş -
tere. Con si liul Municipal Timi şoa ra, în semn
de pre ţuire faţă de întreaga activitate a ma -
es  trului, a dat numele aces  tuia unei străzi din
zona străzilor Li dia-Mureş: strada Victor
Gaga. A trecut la cele veşnice în 27 iulie
2003.

PERIAMoşEAN PRIN NAştERE
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CoMISARUL şEF
Doru Spătaru s-a născut la 31 iulie 1954 la Periam.

Şcoa la generală a urmat-o la Beiuş, iar liceul la Satu
Mare, dar  şi-a petrecut va canţele şi sărbătorile la Periam,
acolo unde i-au ră mas bu nicii. Şcoala de Ofiţeri de Miliţie
a absol vit-o în anul 1977, iar în 1979, Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Na poca, fi -
ind repartizat la I.J.M. Cluj, ca specialist criminalist, apoi la
Ser viciul Judiciar, iar din 1981 a lucrat în Poliţia Trans -
porturi. Studii postuniversitare de Drept Penal, urmate la

Cluj-Napoca.  A fost numit şeful Serviciului Judeţean Satu Mare al Poliţiei T.F., iar din 1994,
şef al Inspectoratului de Poliţie Transporturi Ti mi şoara, funcţie în care a rămas până în anul
1999. La 16 august 1999 este numit şef al Poliţiei Timiş, timp de 17 luni. A reuşit în această
calitate să dezvolte presa proprie a IJP Timiş, aşa cum a fost revista „Poliţia ta”. Devine la
anul  2001 adjunct al comandantului Poliţiei Muni cipale Timişoara, iar din anul 2007,şef al
Poliţiei Comunitare Timişoara. 

RoCK LA MUREş
Timp de cinci ani, la Pe ri -

am Port s-a desfăşurat Fes -
tivalul Rock la Mureş, sub
egida „MU ZICĂ - PLAJĂ -
LIBERtAtE”.  

În vara anului 2006 la Pe -
riam Port au concertat, prin -
tre alţii, the Exploited, le -
genda ro ckului scoţian (foto),
dar şi Cargo, Paraziţii, Luna
amară, The Tracee lords, Şu -
ie Papa rude, Im plant Pen tru

Refuz. Capul de afiş al Festiva lului a fost
trupa „The Ex ploi ted“, care a ve nit cu pie se
de rezistenţă precum „Dead Cities”, „Troop s

of Tom o rrow”, „Fuck the
USA”, „Alternative”, „Sex
And Vio lence”, „Fight back!”.
„The Ex  ploited (Edin burg,
Sco ţia) a fost trupa cea mai
apre ciată la Festi va lul din
Pe riam Port în anul 2006,
fiind o for maţie rock care fo -
loseşte tex te foarte po li ti -
zate. Din pă cate, în anul
2009 festiva lul a fost sistat
din motive obiective.

FILANtRoPUL 
DIN PERIAM  

La 6 noiembrie 2004 a plecat  la
cele veşnice pe riamoşeanul Dorin
Oprea, iar ves tea i-a cu tremurat pe
localnici. După cum mărtu ri seau cei
a pro piaţi lui (o numim aici pe dna
învăţătoa re Dia na Hoj da), Do rin
Oprea „s-a do vedit în tot dea una a fi
un prieten adevărat, cel pentru care
banii nu contau atunci când era
vorba de presti giul comunei. Vesel şi optimist, ge neros
şi devotat, im pulsiv şi energic. (…) Puţini au fost cei
care au oferit periamoşenilor ceea ce Dorin a ofe rit zil-
nic, o masă cal dă bă trâ nilor cu ne voi speciale, a or ga -
nizat ac ti vităţi re cre a tive pen tru ti neri: Cupa de vară,
Miss Periam, Crăciunul, în par cul co mu nei, Ser    barea
Câm    pe neas că sau Ruga Pe riamului”. 

ADoLESCENtUL
MARtIR

C l a u d i u
Ioan Vărcuş
s-a născut la
8 octombrie
1974 la Pe ri -
am. Era e lev,
abia îm pli ni se
15 ani, când

a fost împuşcat în to race la
17 decembrie 1989 la Timi -
şoara, între Catedrala Mitro -
po li ta nă şi Cinema Ca pitol,
pe trecerea de pietoni.
Asasinii lui Claudiu  au rămas
ne pe dep siţi. 
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