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, MINUTA

Incheiatd azi 23 febrsarie 2017, cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu
Mare, convocat6 in baza Dispoztliei nr. 40 emisd de primarul comunei Peregu Mare la data de 17
februari e 20 17, pe bazd, de convocatoare gi i nvitalii personal e.

Preqedintele de gedinf ales pentru o perioadd de 3 luni prin Hotdrdrea Consiliului Local al
comunei Peregu Maro nr. 74 I 15.12.2016, domnul consilier Kovacs Endre, constatd prezen\a la gedintd a
tuturor celor I I consilieri din total I 1 consilieri in funcfie, dupd care declard deschise lucrdrile gedinlei,
aceasta fiind statutard. Constatd participarea la gedinja ordinard a primarului comunei - domnul Kovacs
Emeric ;i a d-nei Szauka Angela - Adriana - secretarul comunei. Consultd consilierii dacd au primit
materialele gedinlei ordinare odatd cu invitalia la gedintS.

Consilierii confirmd primirea materialelor, dupd care pregedintele de gedinfd prezintd proiectul de
hotdrdre privid aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din
data de 23 februarie 2017 Si consultd consilierii dacd mai au qi alte propuneri pentru suplimentarea ordinii
de zi a gedin{ei propusd de cdtre primarul comunei.

Nu se fac alte propuneri pentru ordinea de zi.
Preqedintele de Eedinfl supune la vot aprobarea ordinii de zi a gedinJei ordinare a Consiliului

Local al comuneiPeregu Mare din datade 23 februarie 2017. Se voteazd,: l1 voturi ,,pentru,, gi se adopta
Hot5r0rea nr. 14 privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei
Peregu Mare din data de 23 februarie 2017 , care cuprinde urmdtoarele puncte:

l. Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al
comunei Peregu Mare din data de 23 februarie 2017 .

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului verbal al qedinfei ordinare a Consiliului Local al
comunei Peregu Mare din data de 26 ianuarie 2017.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea devizului general acLualizat dupi incheierea contractului de
achizie publicd pentru investifia,, Modernizare strdzi in comuna Peregu Mare, judeJul Arad ,, ,

pentru lucrdrile rest de executat, urmare a aplicdrii art.291 din Legea nr.22712015 privind Codul
fiscal.

4. Ploiect de hotdrAre privind aprobarea devizului general actualizat dupd incheierea contractului de
achizie publicd pentru investilia,, Reabilitare qi modernizare drumuri de interes local in comuna
Peregu Mare, jude{ul Arad ,, , p€Dtru lucrdrile rest de executat, urmare a aplicdrii art. 291 din
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal.

5. Diverse.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, pregedintele de gedin]d, domnul consilier Kovacs

Endre, consultd consilierii dacd au de fdcut modificdri / completdri in conJinutul procesului verbal al
gedintei ordinare a consiliului local din data de 26ianuarie 2017, propus spre aprobare prin proiectul de
hotdrdre iniliat de primarul comunei.

Nici un consilier nu are de ldcut modificdri/completdri in conlinutul procesului verbal al gedin{ei
ordinare a consiliului local din data de 26 ianuarie 2017 .

Pregedintele de gedinld, domnul consilier Kovacs Endre, supune la vot aprobarea procesului
verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de 26ianuarie 2017. Se voteazd: I I voturi ,,p€htru"
gi se adoptd Hotirf,rea nr. 15 privind aprobarea procesului Verbal al gedintei ordinare a consiliului local
din data de 26 ianuarie 2017 .

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinJ6, domnul consilier Kovacs
Endre, dd cuvdntul primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotar6re privind aprobarea devizului
generaf acttalizat dupd incheierea contractului de achizie publicd pentru investiJia,, Modernizare strdzi in


