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MINUTA

Incheiatd azi 30 mai 2019, cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare,

convocatd in baza Dispoziliei nr. 35 emisd de primarul comunei Peregu Mare la data de 24.05. 2019, pe baz.d de

convocaloare 9i invitalii personale.
Pregedintele de Eedin{d, ales pentru o perioadi de trei luni prin Hot6rdrea Consiliului Local Peregu Mare nr.

16121 .03.2019, domnul consilier l(undla loan -- Petru, constatd prezenla la gedinld a tuturor celor l I consilieri in
funclie, dupi care declar[ deschise lucririle gedin1ei, aceasta fiind statutari. Constati participarea la gedinla ordinard
a primarului comunei - domnul Kovacs Emeric Ei a secretarului comunei, d - na Szauka Angela - Adriana. Consultd
consilierii dacd au primit rraterialele gedin(ei ordinare odatd cu invitalia Ia gedin!6.

Consilierii confirmd primirea materialelor, dupd care pregedintele de ;edin{d, domnul consilier Kundla loan
Petru, prezintd proiectul de hotdrdre privid aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al

comunei Peregr.r Mare din data de 30.05.2019 qi consultd consilierii dacd mai au gi alte propuneri pentru ordinii de zi

a gedinlei propusA de citre primarul comunei.
Nu se fac alte propuneri pentru ordinea de zi.
Preqedintele de gedin!6, domnul consilier Kundla loan - Petru supune la vot aprobarea ordinii de zi a

gedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30.05.2019 Se voteazd: ll voturi
,,pentru gi se adoptd HotirArea nr. 27 privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al

comunei Peregu Mare din data de 30 mai 2019, care cuprinde urmdtoarele puncte:

L Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei
Peregu Mare din data de 30 mai 2019.

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei
Peregu Mare din data de 17 aprilie2019.

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea organigramei gi statului de funclii pentru personalul din aparatul de

specialitate al Primarului comunei Peregu Mare gi din subordinea Consiliului Local al comunei Peregu

Mare.
4. Proiect de hotdr6re privind repartizarea locuinlei cu numdrul administrativ 204 din localitatea Peregu Mare,

aflatd in administrarea comunei Peregu Mare.
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei

Peregu Mare pentru perioada 2019 -2024.
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate gi

finantate din bugetul comunei Peregu Mare pentru anul 2019.
7. Proiectdehotdrdreaprobareacontului anual deexecu{ieabugetului comunei PereguMarepeanul 20,l8.
8. Diverse.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, preqedintele de gedin{6, dl. consilier Kundla loan - Petru,
consultd consilierii dacd au de fbcut modificdri / completdri in con{inutul procesului verbal al gedin{ei ordinare a

consiliului local din data de l7 aprilie 2019, propus spre aprobare prin proiectul de hotdrdre iniliat de primarul
comunei. Nici un consilier nu are de 17cut modificiri/completdri in con{inutul procesului verbal al gedinjei ordinare
a consiliului local din data de l7 aprilie 2019. Pregedintele de gedinld, supune la vot aprobarea procesului verbal al

gedinlei ordinare a consiliului local din data de l7 aprilie 2019. Se voteazd: ll voturi,,pentru" gi se adoptd

tlotlrArca nr.28 privind aprobarea procesului verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de l7 aprilie
2019.

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinld dd cuvdntul primarului comunei sd

prezinte materialele proiectului de hotdrAre. Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezinti proiectul de hotdrire
privind aprobarea organigrarnei gi statului de func{ii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Peregu Mare ;i din subordinea Consiliului Local al comunei Peregu Mare.

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele de gedinti invitd consilierii sd ia cuvdntul in legdturd cu

confinutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doregte sd ia cuvdntul.
Pregedintele de gedinli supune la vot aprobarea proiectului de hotirdre. Se voteazi : | | voturi ,,pentru" gi se

adoptd tlotirirea nr. 29 privind aprobarea organigramei gi statului de func{ii pentru personalul din aparatul de

specialitate al Primarului comunei Peregu Mare 9i din subordinea Consiliului Local al comunei Peregu Mare.
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Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, pregedintele de gedin{d, dd cuv6ntul primarului comunei sd

prezinte materialele proiectului de hotdr6re. Primarul comunei, dl. I(ovacs Emeric, prezinti proiectul de hotbrdre
privind repartizarea locuinlei cu numdrul adnrinistrativ 204 din localitatea Peregu Mare, aflatd in administrarea
conrunei Peregu Mare.

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele de gedinld invitd consilierii si ia cuvAntul in legdturd cu

con!inutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doregte sd ia cuv6ntul.
Pregedintele de gedin16 supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteazd : I I voturi ,,pentru" gi se

adoptd llotirhrea nr. 30 privind repartizarea locuinlei cu numirul administrativ 204 din localitatea Peregu Mare,
aflatd in administrarea comunei Peregu Mare.

Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinli d6 cuvAntul primarului comunei sd

prezinte materialele proiectului de hotdrAre. Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotdrAre
privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Peregu Mare pentru
perioada 2019 -2024.

Dupd prezentarea materaielului, pregedintele de gedinld invitd consilierii sd ia cuvdntul in legiturd cu

conli nutul raportului.
Nici un consilier nu doreqte sd ia cuvdntul.
Pregedintele de gedinfd supune la vot aprobarea proiectului de hotirAre. Se voteazi : | | voturi ,,pentru" gi se

adoptd Hotirirea nr.3l privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei
Peregu Mare pentru perioada2019 -2024.

Se trece la punctul gase de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinld di cuvdntul Primarului comunei sA

prezinte materialele proiectul de hotirdre. Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintl, proiectul de hotdrdre
privind aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile sociale administrate qi finanlate din bugetul comunei
Peregu Mare pentru anul 20 I9.

Dupd prezentarea materaielului, pregedintele de gedinli invitd consilierii sd ia cuvdntul in legdturd cu
con{inutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doreste sd ia cuvdntul.
Pregedintele de gedin{6 supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteazd : I I voturi ,,pentru" gi se

adoptd HotirArea nr. 32 privind aprobarea Planului anual de acJiune privind serviciile sociale administrate gi

finanfate din bugetul comunei Peregu Mare pentru anul 2019.
Se trece la punctul gapte de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinli dd cuv6ntul primarului comunei si

prezinte materialele proiectul de hotirAre. Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezint6 proiectul de hotdrdre
privind aprobarea contului anual de execufie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2018.

Pregedintele de qedinJd supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteazd : I I voturi ,,pentru" gi se

adoptd Hot5rffrea nr. 33 privind aprobarea contului anual de execulie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul
20r8.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse.
Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, informeazd consilierii locali asupra stadiului investiliilor aflate in

derulare qi asupra faptului cd se lucreazd in vederea redeschiderii farmaciei din Peregu Mic.
Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de gedinld multumegte pentru

participare, dupd care declar6 inchise lucrdrile gedin{ei.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta minutd spre cele legale.

A ADRIANA


