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PROCES VERBAL

incheiat azi20 aprilie 2017, cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei
Peregu Mare, convocati inbaza Dispoziliei nr. 56 emisd de primarul comunei peregu Mare la
data de l3 aprilie 2017, pe bazd de convocatoare gi invitalii personale.

Pregedintele de gedinla ales pentru o perioadd de 3 luni prin Hotdrdrea Consiliului Local
al comunei Peregu Mare nr. 19 I 17.03.2017, doamna consilier Bojcsuk Viorica, constzrtd
prezen\a la gedinfd a unui numdr de I consilieri din total 1l consilieri in funcfie, absent fiind
domnul consilier Redi $tefan, dupd care declard deschise lucrdrile gedin{ei, aceasta fiind
statutar5. Constatd participarea Ia gedinla ordinard a primarului comunei - domnul Kovacs
Emeric gi a d-nei Szauka Angela - Adriana - secretarul comunei. Consult[ consilierii daci au
primit materialele gedinfei ordinare odatd cu invitalia la gedinJ[.

Consilierii confirmd primirea materialelor, dupd care pregedintele de gedinJd prezintd.
proiectul de hotdrdre privid aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al
comunei Peregu Mare din data de 20 aprilie 2017 gi consulti consilierii dacd mai au gi alte
propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi a gedinJei propusd de c[tre primarul comunei.

Nu se fac alte propuneri pentru ordinea de zi.
Pregedintele de gedinJa supune Ia vot aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a

Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 20 aprilie 2017. Se voteazd: l0 voturri
,,pentru ,,9i se adoptd Hotdrdrea nr.28 privind aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare a
Consif iului Local al comunei Peregu Mare din data de 20 aprilie 2077, care cuprinde urmdtoarele
puncte:

1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea ordinii de zi a gedinJei ordinare a Consiliului Local
al comunei Peregu Mare din data de 20 aprilie2017.

2. Proiect de hotarAre privind aprobarea procesului verbal al gedinlei ordinare a Consiliului
Local al comunei Peregu Mare din data de 30 martie 2017.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului anual de execu{ie a bugetului comunei
Peregu Mare pe anul2016.

4. Poiect de hotdrdre privind aprobarea Raporlului primarului comunei Peregu Mare c;u
privire la gestionarea patrimoniului comunei Peregu Mare in anul2016.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea contului de execulie a bugetului de venituri gi

cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2017.
6. Diverse.

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi, pregedintele de gedinfa, doamna consilirtr
Bojcsuk Viorica, consultd consilierii dacd au de idcut modificdri / completari in confinutul
procesului verbal al gedinfei ordinare a consiliului local din data de 30 martie 2017,propus spre
aprobare prin proiectul de hot[rdre iniliat de primarul comunei.

Nici un consilier nu are de lbcut modificdri/completari in confinutul procesului verbal ill
gedin{ei ordinare a consiliului local din data de 30 martie2017.

Pregedintele de gedinfd, doamna consilier Bojcsuk Viorica, supune la vot aprobarera
procesului verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de 30 martie2017. Se voteazd :

10 voturi ,,pelltru" gi se adoptd HotIrf,rea nr.29 privind aprobarea procesului verbal al gedin{ei
ordinare a consiliului local din data de 30 martie 2017 .
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Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi, pre$edintele de 9edinf6, doamna consil'ier

Bojcsuk Viorica, d[ cuvAntul primarului comunei s[ prezinte proiectul de hot[rdre'
primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotardre privind aprobarea

contului anual de execufie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2016.

Dup[ prezentarea mateiialelor, pregedintele de gedintd inviti consilierii s[ ia cuvAntul in

legiturd cu conlinutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doregte sd ia cuvAntul.
pregedintele de gedinfd, doamna consilier Bojcsuk Viorica, supune la vot aprobat'ea

proiectului de hot6rare piiuino aprobarea contului anual de execufie a bugetului comunei Peregu
'N4ur" 

p" anul 2016. Se voteaz6: 10 voturi ,,pentru" gi se adoptd HotirArea nr.30 privind aprobarea

contului anual de execulie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2016'

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi, preqedintele de gedinJa, doamna consilier

Bojcsuk Viorica, di cuvAntul primarului comunei sd prezinte proiectul de hotlrAre.
primarul comunei, dl. Kovacs Emeric, prezintd proiectul de hotlrdre privind aprobarea

Raportului primarului comunei Peregu Mare cu privire la gestionarea patrimoniului comunei

Peregu Mare in anul 2016.

Dup6 prezentarea materialelor, pregedintele de gedinJi invitd consilierii sd ia cuvAntul in

legdturd cu conf inutul materialelor prezentate.

Nici un consilier nu doreqte sd ia cuv6ntul.

Pregedintele de gedin!d, doamna

proiectului de hotdrdre privind aprobarea

la gestionarea patrimoniului comunei Per

gi se adoptd Hotlrfirea nr. 31 privind ap

privire la gestionarea patrimoniului comu

Se trece la Punctul cinci de Pe o

Bojcsuk Viorica, dd cuvAntul primarului comun

Primarul comunei, dl. Kovacs Emeric,

contului de execuJie a bugetului de venituri Ei c

al anului 2017.
Dup6 prezentarea materialelor, pregedintele de gedinf[ inviti consilierii s[ ia cuvAntul in

legiturd cu confinutul materialelor prezentate'

Nici un consilier nu doreqte sd ia cuvAntul'
pregedintele de gedinJd, doamna consilier Bojcsuk Viorica, supune la vot aprobarea

proiectului de hot6rare piiuini aprobarea contului de execulie a bugetului de venituri qi cheltuieli

al comunei Peregu Mar" p" trimestrul I al anului 20l7.Se voteazl: l0 voturi ,,pentru" 9i se

adopt6 HotirflrJa nr. 32 privind aprobarea contului de execuJie a bugetului de venituri 9i

cheituieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2017.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse'
primarul comunei informeazd consilierii ca sapt[m6na viitoare va semna cu AFIR -ul

contractul de finanlare pentru cSminul cultural din Peregu Mic. Acum se lucreazd la proiectul

tehnic. Speram ,a iu pio..dura de achizilie nu vor fi contestalii. La Peregu Mare au. inceput

lucrSrile pentru extinderea reJelei de apf potabild. Speram ca in dou[ luni s[ termindm' In

legdturd cu sdparea $an!urilor, fi..ur. p.oi..i de asfaltare trebuie sd aibe in proiect qanJuri'
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Domnul consilier Hlatki Vladimir este de pdrere cd ganlurile nu sunt bine lbcute.

Primarul comunei, domnul Kovacs Emeric ii rdspunde domnului consilier Hlalki

Vladimir cd de buna executare a proiectului rdspunde dirigintele de gantier.

Domnul consilier Htatki Vladimir considerd cd este diferenld intre cele doud proiectte.

Sdptbmfina viitoare va solicita de la prim[rie copii dup[ proiecte ca s6 se consulte Ei cu alte

persoane. De asemenea solicita si se ia m[suri pentru montarea de indicatoare pentru animale

sdlbatice pe marginea drumului j udelean.

Primarul comunei ii rispunde domnului consilier cd va solicita in scris autoritdlilor

competente propunerea ddnsului.
Doamna consilier Bojcsuk Viorica ridica problema sta!iei de autobuz din centlul

comunei, la colt la Bulzan.
Primarul comunei rdspunde doamnei consilier cd va studia problema mutarii acesteia. 'y'a

studia gi roblema infiin{6rii a incd doud stalii de autobuz, una in Peregu Mare 9i una in Peregu

Mic.
Cum nu mai sunt alte probleme inscrise pe ordinea de zi, pregedintele de gedinJb

mul(urnegte pentru participare, dupS care declard inchise lucrdrile gediniei.

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

intocmit - secretarul comunei
Szaukaa Angela Adriana

PRE$EDINTE DE SEDINTA.
BOJCSUK VIORICA
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