
ROMANIA
JUDETUL ARAD

COMUNA PEREGU MARE
CONSILIUL LOCAL

Peregu Mare nr. I 37, cod postal: 3 l'7240,Te1:0257 -459101 Fax:0257 -459161

E - mail :offi ce@primariaperegumare.ro

PROCES VERBAL

incheiat azi 28 mai 2020, cu ocazia qedintei ordinare a Consiliului Local al comunei

Peregu Mare, intrunita inbaza Dispoziliei nr. 19 emisa de prirnarul comunei Peregu Mare la data

de22 mai 2020,pebazi+de convocatoare qi invitalii personale.

Preqedintele de Eedinf6, doamna consilier Bojcsuk Viorica, aleasd pentru o perioadd de

trei lr-rni prin Hotardrea nr. 26120.03.2020, constatd prezen[a la gedinJ[ a tuturor celor 11

consilieri in funcfie, dupd care declar[ deschise lucrarile qedintei, aceasta fiind statutari.

Constatd participarea la qedinJa ordinar[ a primarului comunei - dornnul Kovacs Erneric Ei a

secretarului general al comunei, d - na Szauka Angela - Adriana.Consultd consilierii dacd au

primit materialele qedinlei ordinare odatd cu invitalia la gedinti.

Consilierii confirmd prirnirea materialelor, dupd care pregedintele de qedin!6, doamna

consilier Bojcsuk Viorica, prezintb proiectul de hotirdre privid aprobarea ordinii de zi a qedin{ei

ordinare a Consiliului Local al cqmunei Peregu Mare din data de 28 ma\ 2020 qi consultd

consilierii dacd mai au qi alte propuneri pentru ordinii de zi a qedinlei propusd de cdtre primarul

conruuei.
Nu se mai fac alte propuneri pentru ordinea de zi.
Preqedintele de gedinla, doamna consilier Bojcsuk Viorica supune la vot aprobarea ordinii

de zi a gedinJei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 28 mar 2020.
Se voteazd: l1 voturi ,,pentru qi se adoptd HotIrArea nr. 40 privind aprobarea ordinii de zi a

qedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 28 mai 2020, care

cuprinde urmdtoarele puncte:
l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare a Consiliului Local

al comunei Peregu Mare din data de 28 mai2020.
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea procesului verbal al ;edinfei ordinare a Consiliului

Local al comunei Peregu Mare din data de 30 aprihe 2020.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei qi statului de funclii pentru personalul

din aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare qi din subordinea

Consiliului Local al comunei Peregu Mare.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, preEedintele de qedinld, doamna consilier

Bojcsuk Viorica consultd consilierii dacd au de frcut modificdri / completdri in conlinutul
procesului verbal al qedin{ei ordinare a consiliului local din data de 30 aprilie 2020, propus spre

afrobare prin proiectul de hotarAre iniliat de prirnarul comunei. Nici un consilier nu are de fbcut

modificdri/completdri in confinutul procesului verbal al qedinlei ordinare a consiliului local din

data de 30 aprilie 2020. Preqedintele de qedinJa, supllne la vot aprobarea procesului verbal al

qedin{ei ordinare a consiliului local din data de 30 aprili e 2020. Se voteazd : I 1 voturi ,,pentru" gi

se adopta HotirArea nr. 4l privincl aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a
consiliului local din data de 30 aprilie 2020.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, pre;edintele de gedin!6, doamna consilier
Bojcsuk Viorica dd cuvAntul primarului comunei sd prezinte proiectul de hotirdre.

Primarul cornunei, dl. I(ovacs Emeric, prezintd proiectul de hotdrdre privind aprobarea

organigrarrei qi statului de funclii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului
comunei Peregu Mare gi din subordinea Consiliului Local al comuttei Peregu Mare.
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Dupi prezentarea materialelor, pre$edintele de gedin{a inviti consilierii sd ia cuvAntul in
le gltur6 cu con]inutul materialelor prezentate.

Nici un alt consilier nu doreqte s[ mai ia cuvAntul.
Preqedintele de gedintd supune la vot aprobarea proiectului de hotdrdre. Se voteaz[: 1 1

voturi ,,pentru" qi se adoptd Hotlrffrea nr, 42 privind aprobarea organigramei Ei statului de

funclii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare qi din
subordinea Consiliului Local al comunei Peregu Mare.

Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de qedinti
multumegte pentru participare, dup[ 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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