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PROCES VERBAL

incheiat azi 27 iunie 2019, cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei
Peregu Mare, convocatd in baza Dispoziliei nr. 45 emisA de primarul comunei Peregu Mare la
data de 2 I iunie 2019, pe bazd de convocatoare gi invitalii personale.

Decanul de vArst[, domnul consilier Kundla loan - Petru, constatd prezen\a la qedinla a
tuturor celor ll consilieri in func!ie, dup[ care declard deschise lucr[rile qedinfei, aceasta fiind
statutard. Constatf, participarea la gedinla ordinard a primarului comunei * domnul Kovacs
Emeric, a secretarului comunei gi a d - nei Szauka Angela - Adriana. Consultd corrsilierii dacl
au primit materialele gedinfei ordinare odat[ cu invitalia la gedini[.

Consilierii confirmi primirea materialelor, dupi care decanul de vArstS, domnul consilier
Kundla Ioan - Petru, prezintd proiectul de hotdrdre privid aprobarea ordinii de zi a gedinfei
ordinare a Consiliului l-ocal al comunei Peregu Mare din data de 27 iunie 2019 gi consultd
consilierii dacd mai au gi alte propuneri pentru ordinii dezi a gedinlei propusi de cdtre primarul
comunei.

Nu se mai fac alte propuneri pentru ordinea de zi in afara celor propuse de primarul
comunei prin proiectul de hotardre.

Decanul de vArst[, domnul consilier Kundla Ioan - Petru supune la vot aprobarea ordinii
dezi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 27 iunie 2019.
Se voteazd : I l voturi ,,pentru gi se adoptd Hotirirea nr. 34 privind aprobarea ordinii de zi a
gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 27 iunie 2019, 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 27 iunie2019.

2. Proiect de hot[rdre privind alegerea pregedintelui de gedin!d.
3. Proiect de hotardre privind aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a Consiliului

Local al comunei Peregu Mare din data de 30 mai 2019.
4. Proiect de hotardre pentru completarea anexelor nr. 3 ,3 a,4 qi 4a la Hotdrdrea Consiliului

Local al comunei Peregu Mare nr. 50 127.08.2018 privind declararea de interes public a Lrnor
bunuri ce alcdtuiesc si deservesc reteaua de apd a comunei Peregu Mare.

5. Diverse.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, decanul de vdrstd, dl. consilier Kundla Ioan -

Petru, invitd consilierii sd faci propuneri pentru alegerea pregedintelui de gedin!6 pentru o
perioadd de trei luni.

Domnul consilier Morong Ioan propune ca domnul consilier Rostas $tefan sd fie ales
pregedinte de ;edin!6 pentru o perioadi de trei luni.

Nu se mai fac alte propuneri pentru alegerea pregedintelui de gedint6.
Decanul de vArsti supune la vot propunerea fbcuta de domnul consilier Morong loan ca

domnul consilier Rostas $tefan sd fie ales pregedinte de gedinla. Se voteazS: I I voturi "pentru" si
se adoptd Hot[rdrea nr. 35 privind alegerea pregedintelui de gedinJa.

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

$tefan, consultd consilierii dacd au de licut modificdri / completSri in continutul procesului
verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de 30 mai 2019, propus spre aprobare prin
proiectul de hotirdre initriat de primarul comunei. Nici un consilier nu are de licut
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modificari/complet[ri in conlinutul procesului verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din
data de 30 mai 2019. Pregedintele de gedinla, supune la vot aprobarea procesului verbal al
gedinlei ordinare a consiliului local din data de 30 mai 2019. Se voteazl": 1l voturi ,,pentru" gi se

adopta Hotdr6rea nr. 36 privind aprobarea procesului verbal al gedintrei ordinare a consiliului
local din data de 30 mai 2019.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, pregedintele de gedin(a dI cuv6ntul
primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd, proiectul de hotdrdre pentru completarea
anexefor nr. 3 ,3 a,4 qi 4a la HotdrArea Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 50 127.08.2018
privind declararea de interes public a unor bunuri ce alcdtuiesc si deservesc reteaua de apd a comunei
Peregu Mare.

Dupa prezentarea materialelor, pregedintele de gedinta invita consilierii sd ia cuvAntul in
leg[tura cu con{inutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doregte sd mai ia cuvdntul.
Pregedintele de gedinla supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteaza : I I

voturi ,,p€[ttu" gi se adoptd HotirArea nr. 37 pentru completarea anexelor nr. 3 , 3 a, 4 gi 4a la
Hotdrdrea Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 50 127.08.2018 privind declararea de interes
public a unor bunuri ce alcdtuiesc si deservesc reteaua de apd a comunei Peregu Mare.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse.
Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric informeazi consiliul local ci despre stadiul

lucr[rilor de investi!ii, despre stadiul programului de intabulare gratuit[ a terenurilor din
extravilan, dupd care care invitd consilierii la zilele satului Peregu Mare ce se va desliqura in
perioada 29 - 30 iunie 2019.

Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de gedinfa
mul{umegte pentru participare, dupS care declard inchise lucrdrile gedinlei.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
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