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PROCES VERBAL

incheiat azi26 martie 2020, cl ocazia qedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei

Peregu Mare, intrunitd prin mijloace electronice, respectand prevederile art. 50 din anexa nr. 1 la

Decrerul Preqedintelui RomAniei nr. 195116.03.2020 privind instituirea stdrii de urgenfa pe

teritoriul Romdniei, convocat[ in baza Dispozi[iei nr. l0 emisd de primarul comunei Peregu

Mare la data de 20 martie 2020,pebazd de convocatoare qi invitalii personale.

Pregedintele de qedin!6, doamna consilier Bojcsuk Viorica, aleasd pentru o pelioada de

trei luni prin Hotdrdrea ff. 26120.03.2020, constatd prezenlaprin mijloace electronice la qedin!6 a

tuturor celor 11 consilieri in functie, dupi care declari deschise lucrdrile gedintei, aceasta fiind
statutar6. ConstatS participarea prin mijloace electronice la gedinfa ordinar[ a primarului

comunei - domnul Kovacs Emeric Ei a secretarului general al comunei, d - na Szauka Angela -
Adriana.Consulti consilierii daci au primit materialele qedinJei ordinare odatd cu invitalia la
qedin{d.

Consilierii confirmd primirea.materialelor, dupd care preqedintele de Eedin{d, doamna

consilier Bojcsuk Viorica, prezintd proiectul de hotdrAre privid aprobarea ordinii de z\ a gedinlei

ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 26 martte 2020 qi consultd

consilierii dacd mai au gi alte propuneri pentru ordinii de zi a qedin{ei propusd de c[tre primarul

comunei.
Nu se mai fac alte propuneri pentru ordinea de zi.

Preqedintele de Eedin![, doamna consilier Bojcsuk Viorica supune la vot aprobarea ordinii

de zi a qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 26 martte 2020.

Se voteazd prin mijloace electronice : 1l voturi ,,pentru qi se adoptd Hotir6rea nr. 28 privind

aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data

de 26 rnartie 2020, care cuprinde urmdtoarele puncte:

L Proiect de hotdrAre privind aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare a Consiliului Local

al conrunei Peresu Mare din data de 26 mattie 2020.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a Consiliului
Local al comunei Peregu Mare din data de 20 februarie 2020.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului verbal al Eedinlei de indatd a Consiliului
Local al comunei Peregu Mare din data de 20 mattie 2020.

4. Proiect de hotarAre privind completarea art. 1 din HotdrArea Consiliului Local al comunei

Peregu Mare nr. 24120.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - enonomici
t definitivi pentru investilia"Modernizare strdzi in comuna Peregu Mare, judelul Arad,

etapa III", urmare afinalizdrii licitaliei.
5. Proiect de"hotdrdre privind aprobarea pl[fii cotiza]iei anuale a Consiliului Local Peregu

Mare la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard Sistem Integrat de Gestionarc a

Deqeurilor judeful Arad qi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei

Peregu Mare in A,G.A. la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarf, Sistem Integrat de

Gestionare a Deqeurilor judeJul Arad.

6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Raportului primarului comunei Peregu Mare cu

privire la gestionarea patrimoniului comunei Peregu Mare in anul2019.

7. Raportul primarului comunei Peregu Mare privind starea economicd, sociald ;i de

a comunei Peregu Mare pe anul 2019.

2.

3.

mediu
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8. Diverse.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, preqedintele de gedin![, doamna consilier

Bojcsuk Viorica consultd consilierii dacd au de fbcut modificdri / cornpletbri in con{inutul
procesului verbal al qedintei ordinare a consiliului local din data de 20 februarie 2020, propus
spre aprobare prin proiectul de hotdrdre iniJiat de primarul comunei. Nici un consiliel nu are de
fbcut modific[rilcompletiri in confinutul procesului verbal al qedintei ordinare a consiliului local
din data de 20 februarie 2020. Preqedintele de gedintd, supune la vot aprobarea procesului verbal
al qedintei ordinare a consiliului local din data de 20 februarie 2020. Se voteazd prin rnijloace
electronice : 11 voturi ,,pentru" qi se adoptd Hotirirea nr.29 privind aprobarea procesului
verbal al gedintei ordinare a consiliului local din data de 20 februarie 2020.

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi, pre;edintele de Eedinfd, doamna consilier
Bojcsuk Viorica consultd consilierii dacd au de ftcut modificdri / completdri in con{inutul
procesului verbal al qedinJei de indati a consiliului local din data de 20 martie2020,propus spre
aprobare prin proiectul de hotdr6re iniliat de primarul comunei Nici un consilier nu are de fbcut
modificdri/completdri in confinutul frocesului.verbal al gedin{ei de indatd a consiliului local din
data de 20 martie 2020, Pregedintele de qedinld, supune la vot aprobarea procesului verbal al
gedinfei de indatd a consiliului local din data de 20 martie 2020. Se voteazd prin rnijloace
electronice : l1 voturi ,,pentru" gi se adopta HotdrArea nr. 30 privind aprobarea procesului
verbal al gedinJei de indatd a consiliului local din data de 20 marti e 2020.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, preqedintele de qedinJa da cuvdntul
prirnarului comunei sd prezinte proiectul de hot[rdre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintdproiectul de hotdrdre privind completarea art.
I din Hotdrdrea Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 24120.02.2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - enonomici definitivi pentru investijia"Modernizare strdzi in comuna
Peregu Mare, judeful Arad, etapa III", urmare afinalizdrii licitaliei.

Dupd prezentarea materialelor, pregedintele de qedinJi invitd consilierii si ia cuv6ntul in
legdturd cu continutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte sa mai ia cuvdntul.
Preqedintele de gedinJs supune la vot aprobarea proiectului de hotardre. Se voteaza prin

rnijloace electronice : 1l voturi ,,pentru" din total l1 consilieri in funclie qi se adopta Hotirirea
nr. 31 privind completarea art. 1 din Hotardrea Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr.
24120.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - enonomici definitivi pentru
invpstifia"Modernizare strdzi in comllna Peregu Mare, judeful Arad, etapa III", urmare a
fi nalizdrii licitaliei.

Se trece 'la punctul cinci de pe ordinea de zi, preqedintele de qedintd da cuvAntul
prirnarului comunei si prezinte proiectul de hot[rdre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintdproiectul de hotdrdre privind aprobarea pld{ii
cotizaliei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard
Sistern Integrat de Gestionare a Deqeurilor judeJul Arad gi acordarea unui mandat special
reprezentatrtului comunei Peregu Mare in A.G.A. la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard
Sistern Integrat de Gestionare a Deqeurilor jude{ul Arad.
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Dupd prezentarea materialelor, pre$edintele de qedintd inviti consilierii s[ ia cuvdntul in
legdturd cu con{inutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doregte sd mai ia cuvdntul.
Preqedintele de gedinfd supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteaza prin

mijloace electronice: 11 voturi,,peotru" qi se adoptd Hot[rirea nr.32 privind aprobarea platii
cotiza\iei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard
Sistern Integrat de Gestionare a Deqeurilor judelul Arad qi acordarea unui mandat special
reprezentantului comunei Peregu Mare in A.G.A. la AsociaJia de Dezvoltare Intercomunitara
Sistem Integrat de Gestionare a Degeurilor judeful Arad.

Se trece la punctul Ease de pe ordinea de zi, pregedintele de qedinla da cuvdntul
prirnarului comunei sd prezinte proiectul de hotardre.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd, proiectul de hot[rdre privind aprobarea
Raportului primarului comunei Peregu Mare cu privire la gestionarea patrimoniului comunei
Peregu Mare in anul2019. r

Dupd prezentarea rnaterialelo'r, preqedintele de qedinl[ invit[ consilierii s[ ia cuvdntul in
legaturd cu conlinutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte s[ mai ia cuvdntul.
Pregedintele de qedin![ supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteaza prin

rnijloace electronice: 11 voturi ,,pentru" gi se adoptd Hotirirea nr. 33 privind aprobarea
Raportului primarului comunei Peregu Mare cu privire la gestionarea patrimoniului comunei
Peregu Mare in anul2019.
Se trece la punctul Eapte de pe ordinea de zi, pregedintele de qedintd dd cuvdntul primarului
comunei s[ - Ei prezinte Raportul privind starea economicd, sociald gi de mediu a comunei
Peregu Mare pe anul 2019.

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintdRaportul privind starea economicd, sociala qi
de mediu a comunei Peregu Mare pe anul 2019.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, pregedintele de qedinta dd cuvdntul
primarului comunei Peregu Mare.

Primarul contunei, dl. Kovacs Emeric, recrzeazd, faptul cd pdn[ la sffir;itul perioadei stdrii
de urgenfd ;edinfele se vor desld;ura doar prin mijloace elcetronice.

Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, preqedintele de qedintd
mulfumeqte pentru participare, dupd care declard inchise lucrdrile qedintei.

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BOJCSUK VIORICA
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