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MINUTA
incheiati azi 25 ianuarie 2018, cu ocazia gedin{ei ordinare a Consiliului Local al

comunei Peregu Mare, convocat[ in baza Dispoziliei nr. 2 emisd de primarul comunei peregu
Mare la data de 19 ianuarie 2018,pebazdde convocatoare gi invitalii pirsonale.

Pregedintele de gedinJd, domnul consilier Rostas $tefan, ales pentru o perioadi de trei
funi prin Hot[r6rea nr.80121.12.2017 a Consiliului Local al comunei Peregu Mare, constatd
prezenla la gedinfd a tuturor celor I I consilieri din total 11 consilieri in functie, dupd care declar6
deschise lucrarile gedinfei, aceasta fiind statutard. Constati participarea la gedinla ordinar[ a
secretarului comunei, d - na Szauka Angela - Adriana. Primarului comunei - domnul Kovacs
Emeric este plecat in interes de serviciu la Bucuresti la MDARP pentru semnarea contractului de
finanfare pentru investilia modernizare strdzi in comuna Peregu Mare, etapa a III -a. Consultd
consilierii dac[ au primit materialele gedinfei ordinare odatd cu invitalia la gedinf[.

Consilierii confirm[ primirea materialelor, dup[ care pregedintele de gedinfd, domnul
consilier Rostas $tefan prezintd proiectul de hotir6re privid aprobarea ordinii de zi a gedinfei
ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25 ianuarie 2018 gi consult[
consilierii dacd mai au gi alte propuneri pentru ordinii de zi a gedinfei propusi de citre primarul
comunei.

Nu se mai fac alte propuneri pentru ordinea de zi.
Pregedintele de Eedinfd, domnul consilier Rostas $tefan supune la vot aprobarea ordinii

de zi a qedinJei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25 ianuarie
2018. Se voteazd: unanimitate de voturi ,,p€htru gi se adopti Hotirdrea nr. I privind aprobarea
ordinii de zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25
ianuarie 2018, care cuprinde urmdtoarele puncte

1 . Proiect de hotirAre privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local
al comuneiPeregu Mare din data de 25 ianuarie 2018.

2. Proiect de hotirAre privind aprobarea procesului verbal al Eedinlei ordinare a Consiliului
Local al comunei Peregu Mare din data de 21 decembrie 2017.

3. Proiect de hotirdre privind infiinlarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Peregu
Mare gi aprobarea Regulamentului de organizare 9i func{ionare al acestuia.

4. Proiect de hot[r6re privind modificarea art.76 alin. (1) din HotdrArea Consiliului Local al
comunei Peregu Mare nr. 50128.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare
gi funclionare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare.

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea planului de acfiuni/lucrdri pe anul 2018 la care vor
participa beneficiarii venitului minim garantat, care au obligaJia, conform legii, si
presteze activit[li/acfiuni de interes local.

6. Prezentarea Raportului de audit financiar nr.5946 din29.ll.2017 intocmit de Camera de

Conturi a JudeJului Arad.
7. Diverse.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, pregedintele de gedin!6, dl. consilier Rostas

$tefan, consultd consilierii daci au de fEcut modificiri / completdri in con(inutul procesului
verbal al gedin(ei ordinare a consiliului local din data de 21 decembrie 2017, propus spre
aprobare prin proiectul de hotirdre iniliat de primarul comunei. Nici un consilier nu are de ldcut
modificari/completdri in conlinutul procesului verbal al gedinfei ordinare a consiliului local din
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data de 2l decembrie 2017. Pregedintele de gedinfS, domnul consilier Rostas Stefan,
vot aprobarea procesului verbal al gedintei ordinare a consiliului local din data de 21
2017. Se voteazd: unanimitate de voturi "pentru" gi se adoptd Hotdrirea nr.2 privind
procesului verbal al gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei peresu Mare din
decembrie 2017.

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinfd, dl. consilier Rostas
$tefan, da cuv6ntul viceprimarului comunei sd prezinte proiectul de-hotdi6re privind infiinlarea
Serviciului de Iluminat Public al comunei Peregu Mare gi aprobarea Rlgulamentului de
organizare qi funclionare al acestuia.

Viceprimarul comunei, dl. Orth Iosif - Norbeft, prezinti proiectul de hotir6re privind
infiinlarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Peregu Mare gi aprobarea Regulamentului
de organizare gi funclionare al acestuia.

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele de gedinJi invitd consilierii s6 ia cuvAntul in
legdturd cu con{inutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doregte sd ia cuvdntul.
Pregedintele de gedinfd, domnul consilier Rostas $tefan, supune la vot aprobarea

proiectului de hotdrdre privind infiinlarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Peregu Mare
gi aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al acestuia. Se voteazd : unanimitate de
voturi ,,p€htru" gi se adoptd Hotirirea nr. 3 privind infiinlarea Serviciului de Iluminat public al
comunei Peregu Mare gi aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al acestuia.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinfd, domnul consilier
Rostas $tefan, dd cuvAntul viceprimarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.

Viceprimarul comunei, dl. Orth Iosif - Norbert, prezintd, proiectul de hotdrdre privind
modificarea aft. 76 alin. (1) din Hotirdrea Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr.
50128.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului
Local al comunei Peregu Mare.

Dupi prezentarea materialelor, pregedintele de gedinfn invita consilierii si ia cuvAntul in
le gdturd cu conJinutu I materialelor p rezentate.

Nici un consilier nu doregte s[ ia cuvdntul.
Preqedintele de gedinfd, domnul consilier Rostas $tefan, supune la vot aprobarea

proiectului de hotlrire privind modificarea art. 76 alin. (1) din Hotdrdrea Consiliului Local al
comunei Peregu Mare nr. 50128.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi

funclionare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare. Se voteazi : unanimitate de voturi
,,pehtru" gi se adoptd Hotirirea nr. 4 privind modificarea art.76 alin. (l) din Hotdrdrea
Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 50128.07.2016 privind aprobarea Regulamentului
de organizare ;i funclionare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare.

Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinfi, domnul consilier
Rostas $tefan, dd cuvAntul viceprimarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrAre.

Viceprimarul comunei, dl. Orth Iosif - Norbert, prezintd proiectul de hotardre privind
aprobarea planului de acfiuni/lucriri pe anul 2018 la care vor participa beneficiarii venitului
minim garantat, care au obligalia, conform legii, sipresteze activitdti/acliuni de interes local.

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele de gedin{[ invitl consilierii si ia cuvAntul in
le gdturd cu co nf i nutul materialelor prezentate.

supune la
decembrie
aprobarea
data de 21
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Nici un consilier nu doregte si ia cuvdntul,
Preqedintele de gedinf[, domnul consilier Rostas $tefan, supune la vot aprobarea

proiectului de hot[rdre privind aprobarea planului de acliuni/lucrdri pe anul 2018 la care vor
participa beneficiarii venitului minim garantat, care au obligalia, conform legii, si presteze
activitdtilacfiuni de interes local. Se voteazd : unanimitate de voturi ,,pentru:, gi se adopta
HotIrArea nr. 5 privind aprobarea planului de acfiuni/lucrlri pe anul zOlt la care vor participa
beneficiarii venitului minim garantat, care au obligajia, conform legii, sa presteze
activitdtil acjiuni de interes local.

Se trece la punctul gase de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinfd, domnul consilier
Rostas $tefan, di cuv6ntul viceprimarului comunei sd prezinte Raportul de audit financiar nr.
5946 din29.ll.2017 intocmit de camera de conturi a Judelului Arad.

Viceprimarul comunei, dl. Orth Iosif - Norbert, prezintd. Raportul de audit financiar nr.
5946 din29.11.2017 intocmit de camera de conturi a Judelurui Arad.

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele de gedinli inviti consilierii sd ia cuvdntul in
legdturi cu confinutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doregte si ia cuv6ntul.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse.
Domnul consilier Morong Ioan atrage atenlia domnului viceprimar cd pe marginea

drumului ce duce spre Semlac sunt aruncali saci cu haine vechi.
Domnul Orth Iosif - Norbert, viceprimarul comunei, ii rlspunde domnului consilier

Morong Ioan ci va lua mdsuri pentru indepdrtarea gunoiului aruncat pe marginea drumului.
Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de gedinJi

mul(umegte pentru participare, dupd care declari inchise lucrdrile gedinlei.
Drept pentru care s-a intocmit prezenta minutd spre cele legale.

Intocmit - secretarul comunei
Szauka Angela Adriana


