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PROCES VERBAL

incheiat azi 30 aprilie 2020, cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei

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

Decritul preEedintelui Romaniei nr. 195116.03.2020 privind instituirea stdrii de urgenfa pe

teritoriul Romdniei, convocata in baza Dispozitriei w. 12 emisd de primarul comunei Peregu

Mare la data de 24 aprilie 2020, pe bazd de convocatoare qi invitalii personale.
preqedintele de ;edinf6, doamna consilier Bojcsuk Viorica, aleasd pentru o perioada de

trei luni prin Hot6r6r ea nr.26120.03.2020, constatd prezenla prin mijloace electronice la qedinJi a

tuturor celor l1 consilieri in funcfie, dup[ care declara deschise lucrarile qedinlei, aceasta fiind

statutard. Constat6 participarea prin mijloace electronice la gedinta ordinard a primarului

comunei - domnul Kouu.r Emeric gi a secretarului general al comunei, d - na Szauka Angela -
Adriana.Consultd consilierii dac6 au primit materialele qedin{ei ordinare odatd cu invitalia la

qedin!5.
Consilierii confirml primirea.materialelor, dupi care preEedintele de qedin!6, doamna

consilier Bojcsuk Viorica, prizintdproiectul de'hot[rdre privid aprobarea ordinii de zt a qedin{ei

ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30 aprilie 2020 qi consultd

consilierii dacd mai au qi alte propuneri pentru ordinii de zi a qedinfei propusd de cltre primarul

comunei.
prirnarul comunei Peregu Mare propune suplirnentarea ordinii de zi cu Proiectul de

hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul

2020, inregistrat sub ff. 39127.04.2020, precizdnd cd acesta este insolit de raportul

cornpartimentului buget-contabilitate -achizilii publice qi de avizele cornisiilor de specialitate ale

consiliului local.
Nu se mai fac qi alte propuneri pentru ordinea de zi'
preqedintele de gedinla, dou.nu consilier Bojcsuk Viorica supune la vot aprobarea ordinii

de zi a qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30 aprilie 2020

cu suplimentarea propusd de cdtre prirnarul comunei, domnul Kovacs Emeric. Se voteazd prin

mijloace electronice :- 11 voturi ,,pentru gi se adopt[ Hotirffrea nr. 34 privind aprobarea ordinii

de zi a gedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30 aprilie 2020,

care cuprinde urmbtoarele Puncte:
1. proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare a Consiliului Local

, al comunei Peregu Mare din data de 30 aprilie 2020'

z. proiect de hotbr6re privind aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a Consiliului

Local al comunei Peregu Mare din data de 26 mattie 2020'

3. proiect de hot6rdre piiuind aprobarea contului de execulie a bugetului de venituri Ei

cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2020'

4. proiect de hotdrfire privind aprobarea contului anual de executie a bugetului comunei

Peregu Mare Pe anul 2019.

5. proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare Ei

funcfionare - prezentat strict pentru activitdlile de colectare 9i transport al serviciului

public de salubrizare al Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar[ Sistern Integrat de

Gestionare a Deqeurilor jtldeJul Arad.
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6. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei

Peregu Mare pentru anul2020.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, preqedintele de qedin{6, doamna consilier

Bojcsuk Viorica consultd consilierii dacd au de fdcut modific[ri / completdri in con{inutul

procesului verbal al gedintei ordinare a consiliului local din data de26 martie 2020, proplls spre

aprobare prin proiectul de hotdrAre iniliat de primarul comunei. Nici un consilier nu are de fbcut

rnodificdri/completdri in conlinutul procesului verbal al qedintei ordinare a consiliului local din

data de 26 martie 2020. Preqedintele de qedint6, supune la vot aprobarea procesului verbal al

gedintei ordinare a consiliului local din data de 26 martie 2020. Se voteazd prin mijloace

electlonice : 11 voturi ,,pentru" qi se adoptd Hotirirea nr. 35 privind aprobarea procesului

verbal al qedinJei ordinare a consiliului local din data de 26 martie 2020.

Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi, preEedintele de Eedin![, doamna consilier

Bojcsuk Viorica dd cuv6ntul primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.

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

contului de execulie a bugetului de v'enituri Ei.cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trirnestrul I

al anului 2020.
Dupd prezentarea materialelor, preqedintele de qedinta invitd consilierii sd ia cuv6ntul in

le gdtur6 cu conlinutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte sa mai ia cuvdntul.

Preqedintele de qedin{d supune la vot aprobarea proiectului de

mijloace electronice : 11 voturi ,,pefltru" qi se adoptd Hotirfirea
contului de execulie a bugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I
al anului 2020.

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, preqedintele de qedin!6 dd cuv6ntul
primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.

Prirnarul cornunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotardre privind aprobarea

contului anual de execufie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2019'

Dupd prezentarea materialelor, preqedintele de gedin{d invitd consilierii si ia cuvdntul in
legatura cu con{inutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte sa mai ia cuvdntul.

Preqedintele de qedintd supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteaza prin

mijloace electronice : 11 voturi ,,pentru" din total 1l consilieri in funcJie qi se adoptd Hotlrirea
nr.'37 privind aprobarea contului anual de execulie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul

2019.
Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi, preqedintele de gedinfd dd cuvdntul

primarului comunei sd prezinte proiectul de hotdrdre.
Primarul comunei, dl. I(ovacs Emeric, prezintd proiectul de hotdr6re privind aprobarea

Regulamentului propriu de organizare Ei funclionare - ptezentat strict pentru activitdtile de

colectare qi transport al serviciului public de salubrizare aI Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitari Sistern Integrat de Gestionare a Deqeurilor judelul Arad'

hotdrdre. Se voteazd prin
nr. 36 privind aprobarea



ROMANIA
JUDETUL ARAD

COMUNA PEREGU MARE
CONSILIUL LOCAL

Peregu Mare nr. 137, cod postal: 317240,Te1:025'l-459101 Fax:0257-459161
E - rnail:office@primariaperegumare.ro

Dupd prezentarea materialelor, pre$edintele de qedinta invita consilierii sd ia cuvdntul in
legdturd cu conJinutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doregte sd mai ia cuvdntul.
Preqedintele de gedin{a supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteazi prin

mijloace electronice: 11 voturi ,,portru" qi se adoptd Hotirffrea nr. 38 privind aprobarea
Regulamentului propriu de organizare Ei funclionare - prezentat strict pentru activitdtile de

colectare Ei transport al serviciului public de salubrizare al Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitard Sistem Integrat de Gestionare a Deqeurilor judelul Arad.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, preqedintele de

prirnarului comunei s[ prezinte proiectul de hotardre.
Primarul cornunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hot[rAre

bugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul2020.
Dupd prezentarea materialelor, preqedintele de qedint[ inviti consilierii s[ ia cuvdntul in

legdturd cu continutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte sd mai la cuvdntul.
Preqedintele de qedint[ supune la vot aprobarea proiectului de hot[rdre. Se voteazd prin

mijloace electronice: 11 voturi ,,pentru" qi se adopt[ Hotirf,rea nr. 39 privind rectificarea
bugetului de venituri Ei cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2020.

Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de gedinla

mul{umeqte pentru participare, dupd care declard inchise lucrarile qedinJei.

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

qedinta db cuvdntul

privind rectificarea

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BOJCSUK VIORICA

Uh'-/

Secretar general comund
UKA ANGELA - ADRIANA


