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PROCES VERBAL

incheiat azi 20 februarie 2020, cu oaazia qedinJei ordinare a Consiliului Local al

comunei Peregu Mare, convocatA in baza Dispoziliei nr. 4 emis[ de prirnarul comunei Peregu

Mare la data d\-24 februarie 2020, pebazd de convocatoare qi invitalii personale.
preqed{htele ie Eedihl[, domnul consilier Redi Csaba, ales pentru o perioadd de trei luni

prin Hotdrfrea nr. 73117.12.2019, constatd prezen\a la qedinta a tuturor celor 11 consilieri in

funclie, dupd care declard deschise lgcrdrile qedintei, aceasta fiind statutard. Constatd participarea

la gedinla ordinara a primarului coriunei - domnul Kovacs Emeric Ei a secretarului general al

.o-un"i, d - na Szauka Angela - Adriana.Consultd consilierii dacd au primit materialele qedinlei

ordinare odati cu invitalia la gedin!6.

Consilierii conftrrmA primirea rnaterialelor, dupd care preEedintele de qedin![, domnul

consilier Redi Csaba, prezint| proiectul de hotirdre privid aprobarea ordinii de zi a qedin{ei

ordinare a Consiliului iocal al comunei Peregu Mare din data de 20 februarie 2020 qi consultd

consilierii dacd mai au qi alte propuneli pentru ordinii de zi a gedinfei propusd de cdtre prirnarul

comunei.
prirnarul comunei, domnul Kovacs Emeric, propune consiliului local suplimentarea

ordinii de zi cu 5 (cinci) proiecte de hotdrdre, care sunt urgenteo acestea fiind insolite de

rapoartele compartimentelor de specialitate Ei de avizele comisiilor de specialitate, dup[ cum

trmeazd'.
1. l.Proiect de hotdrdre privind acordarea unui mandat rcprezentantului Comunei Peregu

Mare.in Adunarea GeneralS a Asocialilor pentru modificarea Actului Constitutiv qi a

Statutului Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public Arad.

Z. Proiect de hotdrdre privind acordarea unui mandat reprczentantului Comunei Peregu

Mare in Adunarea GeneralS a Asocia{ilor Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar[ de

Transport Public Arad in vederea aprobirii modificdrii Contractului de delegare a

gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750103.12.2019 - Act adilional Ia

Contractul rt. 704102.12.2019 astfel cum a fost modificat prin Actele adilionale nr'

1120.12.2019 Ei ru. 212r.01.2020'
3. Proiect de hot6rdre privind acordarea unui mandat reptezentantului Comunei Peregu

Mare in Adunarea Generald a Asocialilor pentru aprobarea cotizaliei anuale Ei proiectul

bugetului de venituri Ei cheltuieli al Asocialiei pentru anul2020.
4. Proiect de hotdrAre privind aprobareaaprobarea rnodificdrii tarifelor la salubrizare
t practicate de cdtre RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de

salubrizare. pentru activitatea de colectare qi transport al deEeurilor municipale, in baza

contractului de delegare prin concesiune nr.1603124.10'2017 '

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico - enonomici definitivi pentru

investi{ia"Modernizare strazi in comuna Peregu Mare, judeful Arad, etapa III", Llrtnare a

finalizdrii I ic itali e i.
Nu se mai fac alte propuneri pentru ordinea de zi in afara celor propuse de primarul

comunei.
preEedintele de Eeclinfd, domnul consilier Redi Csaba supune la vot aprobarea ordinii de

zi a qedinlei ordinare a Consilir-rlui Local al comunei Peregu Mare din data de 20 februarie 2020

cu suplin-rentarea solicitatd de primarul comunei. Se voteazd : 11 voturi ,,pentru qi se adopta
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Hotlrffrea nr. 15 priviid aprobarea ordinii de zi a qedintei ordinare a Consiliului Local al

comunei Peregu Mare din data de 20 februarie 2020, care cuprinde urmbtoarele puncte:

l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a qedinJei ordinare a Consiliului Local al

comunei leregu Mare din data de 20 februarie 2020.

Proiect de hotdrare privind aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a Consiliului
Local al ctmunei Peregir Mare din data de 29 ianuane 2020.
Proiect de hotirdre privind actuahzarea Planului de analizd gi acoperire a riscurilor al

comunei Peregu Mare. u
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Peregu

Mare pe anul2020.
5. Proiect de hotirdre privind aprobarea utilizdrii excedentului rczultat la incheierea contului de

executie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2019.

6. Proiect de hotdr6re privind acordarea unui mandatreprezenlantului Comunei Peregu Mare in

Adunarea Generald a Asocialilor pentru modificarea Actului Constitutiv qi a Statutului
Asociafiei de Dezvoltare, Intercomr.rnitard de Transport PubliC Arad.

7. Proiect de hotdrdre privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Peregu Mare in
Adunarea Generali a Asocia{ilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport

Public Arad in vederea aprobarii rnodificdrii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului

de transport public local nr. 750103.12.2019 - Act adifional la Contractul nr. 704102.122019

astfel cum a fost modificat prin Actele adilionale nr.1120.12.2019 qi nr.2121.01.2020.

8. Proiect de hotdrdre privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Peregu Mare in

Adunarea Generald a Asocialilor pentru aprobarea cotizaliei anuale Ei proiectul bugetului de

venituri qi cheltuieli al Asociafiei pentru anul2020.
9. Proiect de hotdrdre privind aprobareaaprobarea modificdrii tarif-elor la salubrizare practicate

de cdtre RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru

activitatea de colectare qi transport al de;eurilor rnunicipale, in baza conftactului de delegare

prin concesiune nr. 1603 124.10.2017 .

10. Proiect de hot[rAre privind aprobarea indicatorilor tehnico - enonomici definitivi pentru

investitia"Modernizare strazi in comuna.Peregu Mare, judeful Arad, etapa III", urtnare a
fi nalizdrii licitaliei.

1 1. Diverse.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, pre;edintele de Eedinf6, dl. consilier Redi

Csaba consultd consilierii dacd au de frcut modific[ri / cornpletdri in con{inutul procesului

verbdl al gedintei ordinare a consiliului local din data de 29 ianuarie 2020, propus spre aprobare

prin proiectul de "hotardre iniJiat de primarul comunei. Nici un consilier nu are de flcut
modiflcari/cornpletari in con{inutul procesului verbal al qedinfei ordinare a consiliului local din

data de 29 ianuarie 2020. Pregedir-rtele de qedinJd, supune la vot aprobarea procesului verbal al

qedin{ei ordinare a consiliului local din data de29 ianuarie2020. Se voteazd : l1 voturi,,peiltrll"
qi se adoptd Hotlrf,rea nr. 16 privind aprobarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a

consilir,rlui local din data de 29 ianuarie2020.
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi, pregedintele de qedin!6, dl. consilier Redi

Csaba dd cuvdntul primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.
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Primarul comunei,'dl. Kovacs Emeric, Wezintd proiectul de hotdrdre privind aclualrzarea

Planului de anahzd Ei acoperire a riscurilor al comunei Peregu Mare'
Dupd prezentarea materialelor, preqedintele de qedinla invit[ consilierii s6 ia cuvdntul in

legdturd cu coqtrinutul materialelor prezentate.

Nici url.alt consilier nu doreqte sa mai ia cuvdntul'
Preqedlhtele de gediirld supune la vot aprobarea proiectului de hot[rdre. Se voteaz[ : 11

voturi ,,p€fltru" gi se adoptd Hotir6rea nr. 17 privind acttalizarea Planului de analizd Ei

acoperire a riscurilor al comunei Peregu Mare.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, preqedintele de gedinf[ dd cuv6ntul
primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.

Prirnarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hot[rdre privind aprobarea

bugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anuJ2020'
Dupd prezentarea rnaterialelor, preqedintele de qedinjd invitd consilierii sd ia cuvdntul in

legdturd cu conJinutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte sd mai ia cuv6ntul.

Preqedintele de qedin{d, supune la vot aprobarea anexei nr'
subcapitole, dupd cun urmeazd :

- Subcapitolului 1.1. venituri proprii suma de 700.000 lei.

,,p9[tru".
- Subcapitolul 1 .2. Impozit pe venit colectat total suma de 1.228.000 lei. Se voteazd '.

unanimitate,,p€[tru".
- Subcapitolul 1.3. sume defalcate din TVA suma de 2.096.000 lei. Se voteaz6: unanimitate

,.pentru".
- Snbcapitolul 1.4 subvenfii de la bugetul de stat suna de 6.316.000 lei. Se voteaz6'.

unanimitate,,pentru".
- Sr"rbcapitolul 1.5 excedentul bugetului local din 2019 suma de 539.000 lei. Se voteazd'.

unanimitate "pentru".
Preqedintele de qedinfa supune la vot aprobarea capitolului I - Venituri total suma de

12.024.900 lei. Se v oteazd : unanimitate,,ppntru".
- Subcapitolul 2.1. cheltuieli totale la administra{ie local[ suma de 1.050.000 lei. Se

v oteazd : unanimitate,,pentru".
- Subcapitolul2.2. cheltuieli totale la alte servicii publice generale suma de 5.000 lei, Se

v oteaz6: unanimitate "pentru".
- 
| 

Subcapitolul 2.3. cheliuieli totale la serviciul public de urgenJe suma de 70.000 lei. Se

v oteazd : unanimitate,,pentru".
- Snbcapitolul 2.4. cheltuieli totale la invdtbmAnt suma de 448.900 lei. Se voteazd '.

unanimitate,,pentrll".
- Subcapitolul 2.5. cheltuieli totale la culturd suma de i.970.000 lei. Se voteazd :

unanimitate,,pefltru".
- Sr.rbcapitolul 2.6. cheltuieli totale la asistenfa social[ suma de 360.000 lei. Se voteazd'.

unanimitate,,pentrlt".
- Subcapitolul 2.7. cheltuieli totale la gospoddrie comunald suma de 960.000 lei. Se

v oteazd : unanimitate,,pentru".

1 a bugetului pe capitole qi

Se voteazd : unanimitate
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- Subcapitolul 2.8. iheltuieli totale la protectia mediului suma de 20.000 lei.
unan imitate,,pentru".

- Subcapitolul 2.9, cheltuieli totale la transporturi suma de 7.141.000 lei.

Se voteazd :

Se voteazd :

unanirlitate,,pefltru".
Pregediirtele de gedinfi supune la vot aprobarea capitolului 2 - Cheltuieli totale suma de

12.024 .9 00 I etIS e v oteazd :'unanirnitate,,pentru".
Pregedintele de qedintd supune la vot aprobarea anexei rr. 2 a bugetului - lista de

investilii pe anul2020. Se voteazd: qpanimitate ,,pentru".
Preqedintele de qedinld supune la vot aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al

comunei Peregu Mare pe anul2020 aprobat pe capitole qi subcapitole precum qi lista investitriilor.

Se voteazd : 1 I voturi ,,p€fltru" din total 1l consilieri in funcJie, tofi prezenli, qi se adopta

Hotirflrea nr. 18 privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Peregu Mare

pentru anul2020.
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi, preqedintele de qedinta di cuvdntul

primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre. '
Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotdrdre privind aprobarea

utilizdrii excedentului rezultat la incheierea contului de execujie a bugetului comunei Peregu

Mare pe anul 2019.
Dupd prezentarea materialelor, preqedintele de qedinla invita consilierii s5 ia cuv6ntul in

legdturd cu conlinutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte sd mai ia cuvdntul.

Preqedintele de qedin{i supune la vot aprobarea proiectului de hotlr6re. Se voteazi : 1 1

voturi ,,pentru" qi se adoptd Hotrirflrea nr. 19 privind aprobarea utilizdrii excedentului rezultat la

incheierea contului de execuJie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2019.
Se trece la punctui qase de pe oldinea de zi, preqedintele de qedinli d6 cuvAntul

prirnaruh-ri comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotdrire privind acordarea

unui mandat reprezentantului Cornunei Peregu Mare in Adunarea GeneralS a Asocialilor pentru

lrodificarea Actului Constitutiv qi a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomuuitard de

Transport Public Arad.
Dupd prezentarea materialelor, preqedintele de gedinJa invita consilierii sd ia cuv6ntul in

legdturd cu coniinutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doregte s[ mai ia cuv6ntul.
I Preqedintele de qedinla supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteazi : 11

voturi ,,portru" qi se adopta HotirArea nr. 20 privind acordarea unui mandat reprezentantului

Comunei Peregu Mare in Adunarea General5 a Asociafilor pentru modificarea Actului
Constitutiv qi a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public Arad.

Se trece la punctul Eapte de pe ordinea de zi, preqedintele de gedinld dd cuvAntul

primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrAre'

Primarui cornunei, dl. I(ovacs Emeric, prezintd proiectul de hot[rdre privind acordarea

unui mandat reprezentantului Comunei Peregu Mare in Adunarea GeneralS a Asocia{ilor

Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public Arad in vederea aprobarii

rnodificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local ru.



ROMANIA
JUDETUL ARAD

COMI-INA PEREGU MARE
CONSILIUL LOCAL

Peregu Mare nr. 137, cod postal: 3 l7240,Tel:0257 -459101 Fax:0257-459161
, E-mail:office@primariaperegumare.ro

750103.12.2019 - Act adifional la Contractul nr.704102.12.2019 astfel cum a fost modificat prin

Actele adilionale nr. 1 120J220 1 9 qi nr. 2121 .01.2020.
Dup6 prezentarea materialelor, pregedintele de qedint[ invitd consilierii sd ia cuv6ntul in

legdturd cu coqfinutul materialelor prezentate.

Nici r"ur,alt consilier nu doreqte sd mai ia cuv6ntul.
Preqedlhtele de gediirl5 supune la vot aprobarea proiectului de hotirdre, Se voteazd : 11

voturi ,,pettru" qi se adopta Hotirf,rea nr. 2l privind acordarea unui mandat reprezentantului

Comunei Peregu Mare in Adungrea Generald a Asocialilor Asociafiei de Dezvoltare

Intercomunitard de Transport Public Arad in vederea aprobdrii modificdrii Contractului de

delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750103.12.2019 - Act adilional la

Contractul nr.704102.12.2019 astfel cum a fost modificat prin Actele adilionale nr. L120.12.2019

qi nr.2121.01.2020.
Se trece la punctul opt de pe ordinea de zi, preqedintele de gedinfd d[ cuvdntul prirnarului

comunei sd prezinte proiectul de hotirAre.
Primarul comunei, dL Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotdrdre privind acordarea

unui mandat rcprezentantului Comunei Peregu Mare in Adunarea GeneralS a Asociafilor pentru

aprobarea cotrzaliei anuale Ei proiectul bugetului de venituri qi cheltuieli al Asocialiei pentru anul

2020.
Dupd prezentarea rnaterialelor, preqedintele de qedinla invit[ consilierii sd ia cuvdntul in

legdturd cu continutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte sd mai ia cuvdntul.
Pregedintele de qedintrS supune la vot aprobarea proiectului de hotdr6re. Se voteaza : 1 1

voturi ,,pentru" qi se adoptd HotirArea nr,22 privind acordarea unui mandat reprezentantului

Cornunei Peregu Mare in Adunarea Generald a Asocialilor pentru aprobarea cotiza[rei anuale qi

proiectul bugetului de venituri Ei cheltuieli al Asocialiei pentru anul2020.
Se trece la punctul noud de pe ordinea de zi, preqedintele de qedinla da cuvdntul

primarului comunei sd prezinte proiectul de hotardre.
Primarul cornunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotdr6le plivind

aprobareaaprobarea modificdrii tarifelor la salubrizare practicate de cdtre RETIM ECOLOGIC
SERVICE S,A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare qi transport

al deqeurilor rnunicipale,inbaza contractului de delegare prin concesiune nr.1603124.10.2017.
Dupd prezentarea niaterialelor, preqedintele de qedinla invit[ consilierii si ia cuv6ntul in

legatura cu continutul nT aterialelor prezentate.
t Nici un alt consilier nu doreqte s5 mai ia cuvdntul.

Preqedintele de qedin{d supune la vot aprobarea proiectului de hotirdre. Se voteaz[ : 1 1

voturi ,,pentru" gi se adoptd Hotirirea nr.23 privind aprobareaaprobarea modificdrii tarifelor la

salubrizare practicate de cdtre RETIM ECOLOGIC SERVICE, S.A. utilizatorilor serviciului de

salubrizare pentru activitatea de colectare qi transport al deEeurilor rnunicipale, in baza

contractului de delegare prin concesiune nr. 1603124.10.2017 .

Se trece la punctul zece de pe ordinea de zi, preqedintele de gedintd db cuv6ntul
primaruh-ri comunei sd prezinte proiectr"rl de hotdrAre.
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Primarul comunei; dl. Kovacs Emeric, prezintl, proiectul de hotdrdre privind aprobarea

indicatorilor tehnico - enonomici definitivi pentru investilia"Modernizare strazi in comuna

Peregu Mare, judelul Arad, etapa III", urmare aftnalizdrri licitaliei.
Dup[ grezentarea materialelor, preqedintele de qedin]6 invitd consilierii sd ia cuvdntul in

le gdturd cu cot{inutul materialelor prezentate.

Nici utlalt consilierhu doreqte sd mai ia cuvdntul.
Preqedintele de qedin{[ supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteaza : 1 I

votnri ,,pentru" qi se adoptd Hotprfirea nr. 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico -

enonomici definitivi pentru investilia"Modernizare strdzi in comuna Peregu Mare, judelul Arad,
etapa III", uffnare aftnabzdrir licitaliei.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinJd d5 cuv0ntul
primarului comunei Peregu Mare.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd situa{ia investiliilor aflate in execufie.

Dornnul consilier Morong Ioan ridicd problema lipsei de vizibilitate din cauza pomilor in
curba de la Eosea la biserica rieformati qi in coll la ieEirea spre Serhlac.

Domnul consilier Kundla Ioan - Petru ridici problema intersecliei din centrul cotnunei.

Acolo intorc autobuzele qi se stricd marginea.
Primarul comunei iEi noteaza problemele spre a fi rezolvate.
Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, preqedintele de qedinla

multumegte pentru participare, dupd care declard inchise lucrdrile qedinlei.

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA
REDI CSABA

A5

Secretar general comund
SZAUKA ANGELA _ ADRIANA
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