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MINUTA

Incheiatd azi 26 noiembrie 2015, cu ocazia gedin{ei ordinare a c
Peregu Mare, convocatd inbaza Dispozifiei nr. 152 emisl de primarul com
20 noiembrie 2015, pe bazdde convocatoare gi invitalii personale.

Pregedintele de gedin{d, d - na consilier vigh Erisabeta,aleasd pent
Hotdr6rea nr. 57124.09.2015, constati prezenla la gedinfd a tuturor celor I
care declard deschise lucrdrile qedinlei, aceasta fiind statutari. Constat6 parti
primarului comunei - dl. Kovacs Emeric, a d-nei Szauka Angela - Adriana -
nei Mdrienufiu cristina - Brigitte - inspector in compartimentul bu
consilierii dacd au primit materialele gedinfei ordinare odatd cu invitatia la

consilierii confirmd primirea materialelor, dupd care preledintele
de hotirdre privid aprobarea ordinii de zi a qedinlei o.dinare a Consiliului I
din data de26 noiembrie 2015 gi consulti consilierii dacd mai au gi alte pro
ordinii de zi a gedinfei propusi de cdtre primarul comunei.

Nu se mai fac alte propuneri pentru ordinea de zi.
Secretarul comunei informeazi pregedintele de gedinfd cd pentru

aprobarea ordinii de zi a qedintei ordinare a Consiliului Local Peresu Mu.. ,

maj oritagi i consil ieri lo r prezenli, adicd, 6 voturi,,pentru,,.
Pregedintele de gedintd supune la vot aprobarea ordinii de zi a ged

Local al comunei Peregu Mare din data de 26 noiembrie 2015. Se voteazd
adoptd Hotrrdrea nr. 72 privind aprobarea ordinii d,e zi a gedinfei ordi
comunei Peregu Mare din data de 26 noiembrie2015,care cuprinde urmdtoa

l. Proiect de hotirare privind aprobarea ordinii de zi a gedintei ordi
comunei Peregu Mare din data de 26 noiembrie2015.

2. Proiect de hotdrare privind aprobarea procesului verbal al gedinfei ord
comunei Peregu Mare din data de 29 octombrie 2015.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului verbal al gedinfei
Local al comunei Peregu Mare din data de 9 noiembrie 2015.

4. Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor de performanfd
salubrizare pentru comuna Peregu Mare.

5. Proiect de hotirdre privind aprobarea Strategiei
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard Sistem
Arad.

o perioadi de 3 luni prin
consilieri in funclie, dupd

iparea la gedinfa ordinard a
secretarul comunei qi a d -- contabilitate. Consulti
infd.
gedinf 5 pr ezintd pro iectul
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de dezvoltare a iciului de salubrizare a
Integrat de Gesti a Degeurilor Judelul
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siliului Local al
i Peresu Mare

comunei
la data de

6. Proiect de hotdrdre privind completarea art. 24 din capitolul II
Regulamentul de organizarc gi functionare al primiriei comunei peres

7. Proiect de hotrrdre privind propunerea de menfinere a reJealei gcol
pentru anul gcolar 2016 - 2017.
Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltui
pe anul 2015.

8.

Secfiunea a 12 -a din
Mare.
in comuna Peregu Mare,

i al comunei Peregu Mare

, doamna consilier Vigh
utul procesului verbal al

9. Diverse.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, pregedintele de

Elisabeta, consultd consilierii daci au de fdcut modificdri/completdri in
qedin

conli
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aprobare prin proiectul

verbal al gedinfei

pentru procesului verbal al
2015, est necesar votul favorabil a

Vigh Elisabeta, supune vot aprobarea
5. Se voteazddata de 29 octombrie 20

aprobarea procesului I al gedinlei

doamna consilier Vigh
utul procesului verbal al
pus spre aprobare prin

verbal al gedinfei

pentru
2075,

rea procesului verbal al
necesar votul favorabil a

vot aprobarea procesului
5. Se voteazd: l1 voturi
qedin{ei extraordinare a

, doamna consilier Vish

6re privind aprobarea
Peregu Mare.

lui comisiei nr. I

de
de

de

care Comisia nr. I
robarea indicatorilor

gedinfei ordinare a consiliului local din data de 29 octombrie 2015, propus
de hotdrdre iniliat de primarul comunei.

Nici un consilier nu are de frcut modificdri/completdri in confinutul
ordinare a consiliului local din data de 29 octombrie 20i5.

Secretarul comunei informeazd pregedintere de gedinfd cd
gedintei ordinare a consiliului local din data de 29 octombrie
majoritSlii consilierilor prezenfi, adicl 6 voturi.

Pregedintele de gedinfd,doamna consilier
verbal al gedin(ei ordinare a consiliului local din
,,portfu" gi se adoptd Hotlrirea nr. 73 privind
consiliului local din data de 29 octombrie 2015.

_ se trece la punctul tre de pe ordinea de zi, pregedintele de gedin
Elisabeta, consultd consilierii dacd au de fbcut modificiri/completdri in con{
gedinlei extraordinare a consiriului Iocal din data de 9 noiernbrie 2015,
proiectul de hotdrdre ini{iat de primarul comunei.

Nici un consilier nu are de fbcut modificdri/completdri in confinutul
extraordinare a consiliului local din data de 9 noiembrie 2015.

Secretarul comunei informeaz[ pregedintele de gedinfi c6
gedinfei extraordinare a consiliului rocal din data de 9 noiembrie
majorit[trii consilierilor prezenfi, adicd 6 voturi.

Pregedintele de gedint[,doamna consilier vigh Elisabeta, supune la
verbal al gedinfei extraordinare a consiliului local din data de 9 noiembrie 2(
,,pertru" gi se adoptd Hotir0rea nr.74 privind aprobarea procesului verbal
consiliului local din data de 9 noiembrie 2015.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, pregedintele de gedin
Elisabeta di cuv6ntul primarului comunei sd prezinte proiectut de hotrr6ie.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de
indicatorilor de performan{d pentru serviciul public de salubrizare pentru c

Dupa prezentarea materialelor, pregedintele de gedinfd dd cuv6ntul sec
specialitate a Consiliului Local al comunei Peregu Mare si prezinte avizul ace:

Domnul consilier Redi csaba, prezintd, avizul nr. 42125.11.2015 p
specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hotirAre privind

procesului
: I I voturi
ordinare a

performanld pentru serviciul public de salubrizare pentru comuna peregu Mar
Pregedintele de gedinfd d[ cuvdntul prepedintelui comisiei ni. : d"

Local al comunei Peregu Mare si prezinte avjzul acestuia.
Domnul consilier Kundla Ioan - petru, prezintd avizul nr. 43125.11.20

de specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hotirdre privind r

a Consiliului

5 prin care Comisia nr. 3
robarea indicatorilor de

ia cuvdntul in legdturd

moloz.

performanld pentru serviciul public de salubrizare pentru comuna peregu Mare
Dupd prezentatea materialelor, pregedintele de gedinJd invitd consilierii

cu conlinutul materialelor prezentate.
Domnul consilier cseka Nicolae $tefan doregte si gtie cum se va proc cu degeurile din
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Primarul comunei, dl.Kovacs Emeric precizeazd, faptul cd la nivelul
aceasti problemd, dar probabil cd in baza autoriza[iei de construire/desfiint
un container special pentru moloz care va fi dus la un loc special de depozi

Nici un consilier nu mai doregte sd ia cuvAntul.
Secretarul comunei informeazd pregedintele de gedint[ cd pentr

hot[rdre este necesar votul favorabil a majoriialii consilieriior in-func1ie, adi

DI nu s-a discutat expres
se va face cerere pentru

aprobarea proiectului de
6 voturi.

Pregedintele de gedinJa, doamna consilier vigh Elisabeta, supune la
hotdrdre privind aprobarea indicatorilor de perfonrian{d pentru serviciul
comuna Peregu Mare.

Se voteazd : I I voturi ,,pontru" gi se adopti Hotrrarea nr. 75 privi
performantd pentru serviciul public de salubrizare pentru comuna peregu M

Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi, pregedintele dJ gedi
Elisabeta dd cuvdntul primarului comunei sd prezinte p.oi..tut de hotdrdre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintiproiectul de hotdrdre

aprobarea indicatorilor de

, doamna consilier Vish

vind aprobarea Strategiei
itard Sistem Integrat de

tarului comisiei nr. I

de dezvoltare a serviciului de salubrizare a As-ociaJiei de Dezvoltare In
Gestionare a Degeurilor JudeJul Arad.

Dup[ prezentarea materialelor, pregedintele de qedinfa dd cuv6ntul
specialitate a consiliului Local al comunei peregu Mare sd piezinte avizul

Domnul consilier Redi csaba, prezintd, avizul nr. 43125J1.2015 
1specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hotdrAre privin

dezvoltare a serviciului de salubrizare a Asocia{iei de Dezvoltare Iniercom
Gestionare a Degeurilor Judeful Arad.

Domnul consilier Kundla Ioan - petru, prezintd, avizul nr. 44/25.r1.2
de specialitate a aviTa! favorabil adoptarea proiectului de hotdrdre privi
dezvoltare a serviciului de salubrizare a Asocia{iei de Dezvoltare Interco
Gestionare a Degeurilor Judelul Arad.

Dup[ prezentarea materialelor, pregedintele de gedinfd
cu con{inutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doregte sE ia cuvAntul.
Secretarul comunei informeazi pregedintele de qedinfd c6 pentru

hotdr6re este necesar votul favorabil a majorit4lii consilieriior in functrie, adicd
Pregedintele de gedinfd, doamna consilier vigh Elisabeta, supune la v<

hotdrdre privind aprobarea Strategiei de dezvoltir" u serviciului de sal
Dezvoltare Intercomunitard Sistem Integrat de Gestionare a Degeurilor Judeful

Se voteazd : I I voturi ,,pentru" gi se adoptd Hotirdrea nr. 76 privir
dezvoltare a serviciului de salubrizare a Asociafiei de Dezvoltare Intercom
Gestionare a Degeurilor Judetul Arad.

_ Se trece la punctul gase de pe ordinea de zi, pregedintele de qedinf
Elisabeta di cuvdntul primarului comunei si prezinte proiectul de hotdrdre.

ula.
in care Comisia nr. I

aprobarea Strategiei

de

de

de

denitard Sistem Integrat

Pregedintele de gedinJ[ d[ cuvdntul pregedintelui comisiei nr. 3
Local al comunei Peregu Mare sd prezinte avizul acestuia.

specialitate a Consiliului

l5 prin care Comisia nr. 3
aprobarea Strategiei de
itard Sistem Integrat de

sd ia cuvAntul in lesdturd

aprobarea de
voturi.
aprobarea

brizare a

proiectului

proiectului
Asociafiei

de

de
Arad.
d aprobarea Strategiei
nitard Sistem Integrat

de

de

doamna consilier Vish
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Primarul comunei, dl.
din Capitolul II, Sec{iunea a
Peregu Mare.

Kovacs Emeric, prezintdproiectul de hotarAre
12 -a din Regulamentul de organizare gi func{

rivind completarea art. 24
al Prim[riei comunei

retarului comisiei nr" I de
ula.

in care Comisia nr. I de
art.24 din Capitolul

i comunei Peregu Mare.
specialitate a Consiliului

in care Comisia nr. 2

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele de gedinfd dd cuvdntul
specialitate a consiliului Local al comunei peregu Mare sd piezinte avizul

Domnul consilier Redi csaba, prezinti avizul nr. 44125.11.2015
specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hot[rdre privind comII, Sec{iunea a 12 -a din Reguramentul de organizare gi funclionare al prim

Pregedintele de gedinfi da cuvdntul pregedinielui comisiei nr. 2
Local al comunei Peregu Mare s6 prezinteaviiul acestuia.

Domnul consilier vgrcis Mihai ptezintd avizul nr. 30125.11.2015 y
specialitate a avizat favorabil proiectul de hotdrAre privind completarea
Secfiunea a 12 -a din Regulamentul de organizare gi funclionare al primdriei

Pregedintele de gedintd dd cuvantul pregedintelui comisiei nr. 3 d
Local al comunei Peregu Mare si prezinte avizur acestuia.

Domnul consilier Kundla Ioan - petru, prezint| avizul nr. 45/25.11.
de specialitate a avizat favorabil adoptarea pioiectului de hotdrdre priv
capitolul II, Sectiunea a 12 -a din Regulamentul de organizare gi funcf
Peregu Mare.

Dupi prezentarea materialeror, pregedintele de qedinf6 invitd consili
cu conJinutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doreqte sd ia cuvAntul.
Secretarul comunei informeazd pregedintele de gedin{d cd pentru

hotdrdre este necesar votul favorabil a majorit[trii consilieriior in funcfie, adicr
Pregedintele de gedin(a, doamna consilier vigh Elisabeta, supune la

hotdrdre privind completare a art. 24 din capitolul II, Sectiu nea a 12 _a din

art. 24 din Capitolul
de

II,

gi tuncfionare al Primdriei comunei peregu Mare. Se voteazd : l l votr
Hotirirea nr.77 privind completarea art.24 din capitolul II, SecJiunea a I
organizare gi funclionare al primdriei comunei peregu Mare.

Se trece la punctul gapte de pe ordinea de zi, pregedintele de gedi
Elisabeta dd cuvdntul primarului comunei s[ prezinte proiectul de hotdrdie.

Dupd, prezentarea materialelor, pregedintele de gedin([ dd cuvantul
specialitate a Consiliului Local al comunei peregu Mare sr prezinte avizul

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintl, proiectul de hotdrd
menJinere a refealei gcolare in comuna peregu Mare, pentru anul qcolar 2016 -

unei Peregu Mare.
specialitate a Consiliului

l5 prin care Comisia nr. 3
completarea art. 24 din

al Primdriei comunei

sd ia cuvdntul in legdturd

aprobarea proiectului de
6 voturi.

aprobarea proiectului de
gulamentul de organizare
:i ,,pentru" gi se adopta

-a din Regulamentul de

doamna consilier Vish

: privind propunerea
017.

rului comisiei nr. I de
ula.

ialitate a Consiliului

de

Domnul consilier Redi csaba, prezintd, avizul nr. 45125.11.2015 care Comisia nr. I de
specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hot[rire privind p
refealei gcolare in comuna Peregu Mare, pentru anul gcolar 2016 - 2017.

punerea de menfinere a

Pregedintele de gedinfd dd cuvdntul pregedintelui comisiei nr. 2 de
Local al comunei Peregu Mare sd prezinte avizul acestuia.

Domnul consilier voros Mihai prezintd, avizul nr. 3l/25.11.2015 care Comisia nr. 2 de
specialitate a avizat favorabil proiectul de hot[rAre privind propunerea de min
comuna Peregu Mare, pentru anul gcolar 2016 - 2017.

inere a relealei gcolare in



Pregedintele de gedinfd dd cuv6ntul pregedintelui
Local al comunei peregu Mare sd prezinte avilul acestuia.

Domnul consilier Kundla Ioan - petru, prezintl avizur nr. 46/25.1r.j
de specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hotdrAre privind
refealei gcolare in comuna peregu Mare, pentru anul gcorar 2016 - 2017.

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele dL gedin{d invitd consilie
cu confinutul materialelor prezentate.
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nr. 3

Nici un consilier nu doreqte s[ ia cuvdntul.

9161

specialitate a Consiliului

l5 prin care Comisia nr. 3
de menlinere a

i sd ia cuvdntul in leg[turd

aprobarea proiectului de
6 voturi.

aprobarea proiectului de
Mare, pentru anul gcolar

78 privind propunerea de

Secretarul comunei informeazd pregedintere de gedinfd c6 pentr
hotdrAre este necesar votul favorabil a majoriialii consilieriior in funcfie, adi

Pregedintele de g dintd, doamna consirier vigh Erisabeta, supune ral
l:laf*-qiivind propunerea de menfinere a refearei gcorare in comuna pere
2016 - 2017. Se voteazd : l 1 voturi ,,pentru'; gi se adoptd Hotrrirea nr.
menfinere a refealei gcolare in comuna piregu Mare, pentru anul qcolar 2016

_ Se trece la punctul opt de pe ordinea d,e zi, pregedintele de gedin
Elisabeta dd cuvantul primarurui comunei sd prezinte p.oiectut de hotirdre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emlric, prezint't proiectur de
bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei peregu Mar" pe'anul20l5.

Dupd prezentarea materialelor, pregedint"G d. gedinln dd cuvdntul
specialitate a consiliului Local al comunei peregu Mare si prezinte avizul

2017.

Domnul consilier Redi csaba, prezintd avizul nr. 46/25.11.2015
specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hotir6re privind recti
gi cheltuieli al comunei peregu Mare pe anul 2015.

Pregedintele de gedinti d[ cuvdntul pregedintelui comisiei nr. 2 de
Local al comunei Peregu Mare sd prezinte aviiul acestuia.

Domnul consilier Vor6s Mihai, prezintd, avizul nr. 32125.11.2015 p
specialitate a avizat favorabil adoptarea proiectului de hotirAre privind rectifi
gi cheltuieli al comunei peregu Mare pe anul2015.

Pregedintele de gedinfd di cuvdntul pregedintelui comisiei nr. 3 de
Local al comunei Peregu Mare s6 prezinte avizul acestuia.

Domnul consilier Kundla Ioan - petru, prezintd avizul nr. 47/25.11.20
de specialitate a avizat favorabil adoptarea pioiectului de hotdrdre privind
venituri gi cheltuieli al comunei peregu Mare pe anul 2015.

, doamna consilier Vish

re privind rectificarea

rului comisiei nr. I de
ula.

n care Comisia nr. I de
rea bugetului de venituri

specialitate a Consiliului

n care Comisia nr. 2 de
rea bugetului de venituri

specialitate a Consiliului

5 prin care Comisia nr. 3
rectificarea bugetului de

nei inspector Mdrienutiu
Dup[ prezentarea avizelor, pregedintele de gedinp d6 cuvantul

cristina - Brigitte- inspector in compartimentul buget - contabilitate.
D - na Mdrienufiu cristina - Brigitte prezintd, raportul compartimentul

privire la rectificarea bugetilui de venituri gi cheltuieli aicomunei peresu Mare
i buget - contabilitate cu
pe anul 2015.
sd ia cuvdntul in lesdturd

Dupd prezenrarea materialelor, pregedintele de gedin{d invitd consilieri
cu confinutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doregte sd ia cuvAntul.
Secretarul comunei informeazd pregedintele de gedinJd cd pentru

hotdrAre este necesar votul favorabil a majoritdlii consilieriior in funcJie , adicd
proiectului de
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Se trece la ultimul punct de pe ordin ea de zi,diverse.
Primarul comunei peregu Mare, dl. Kovacs Emeric,

urmdtoarele:

aprobarea proiectului de
anul 2015.Se
de venituri gi

Mare pe
bugetului

consiliul local despre

inul cxultural din peresu
td, pentru cd sesiunea de
este planificatd. pentru lT

e de gedinfd mulfurnegte

in satul Peregu Mic au inceput deja rucrdrile ra modern izare strdzi;
Se.lucreazd la un proiect cu finanfare din fonduri 

"r.op.n" fentruMic. cel mai tdrziu in l0 decembrie vom face o glainli de in,
depunere de proiecte se incheie in r6 decembrie iar i.oi"t" ordina
decembrie.
Cum nu mai sunt alte probleme inscrise la ordinea de zi, pt

pentru participare, dupd care declarb inchise rucrrrile gedinfei.
Drept pentru care s-a intocmit prezentaminutf spre cere regare.

Intocmit secretar comund.
Angela Adriana

$

I

11,

\
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