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PROCES VERBAL

2020 cu ocazia qedintei de indatd a Consiliului Local al comunei Peregu Mare,

9 emisi de primarul comunei Peregu Mare la data de 19 martie 2020 , pe bazd de

Decanullde vdrstd, domnul consilier Kundla Ioan - Petru, constatA prezenla la gedinJa a tuturor celor I I

consilieri din to"fil 11 consilieri"in func{ie, dupd care declard deschise lucrdrile gedin1ei, aceasta fiind statutard.

Constatd participarea la gedintd a prirnarului comunei, dl. Kovacs Emeric, a secretarului general al comunei, d - na

Szauka Angela - Adriana.
Decanul de vfirst6, domnul consiligr Kundla Ioan - Petru prezintd ordiniea de zi a gedinlei propLtsd de cdtre

primarul comunei prin proiectLrl de hotdrdre inregistrat sub nr.3l 119.03.2020 9i dispozilia de convocare a

Consiliului Local Peregu Mare in gedinJa de indat6. Dupd care supune la vot aprobarea ordinii de zi a gedinJei de

indatd a Consiliului Local Peregu Mare din data de 20 martie 2020. Se voteazd : l1 voturi ,, pentru" 9i se adoptd

Hotirfirea nr. 25 privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei de indat6 a Consiliului Local Peregu Mare din data de

20 martie 2020, care cuprinde:
l. Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei de indatd a Consiliului Local al comunei

Peregu Mare din data de 20 martie 2020.
2. Proiect de hotSrdre privind alegerea pregedintelui de gedin!6. t

3, Proiect de hot6rdre privind aprobarea solicitdrii prelqngirii valabilitAtii Scrisorii de Garantare de la Fondul

Na{ional de Garantare a Creditelor pentru lntreprinderile Mici Ei Mijlocii SA-lFN in valoare de 380.000 lei,

pentru garantarea obliga{iilor de platd a avansului in valoare de 380.000 lei din fondLrrile nelan.rbursabile,

pentru implementarea proiectului " Modernizarea, renovarea ;i dotarea cdminului cultural din sat Peregu

Mic, comuna Peregu Mare, judelul Arad".
Decanul de vdrstd, domnul consilier Kundla Ioan - Petru, invitd consilierii s[ facd propuneri pentru alegerea

unui preEedinte de gedinld pe trei luni. Domnul consilier Morong loan propune ca doamna consilier Bojcsuk Viorica

s6 fie aleasd preEedinte de gedin!6 pentru o perioadd de trei luni. Nu se mai fac alte propuneri pentru alegerea

pregedintelui de Eedin{6. Decanul de vdrst6, domnul consilier Kundla loan - Petru, supune la vot propunerea l6cutA.

Se voteazS: r.rnanimitate "pentru" Ei se adoptd HotI16rea nr. 26 privind alegerea preEedintelui de qedin16.

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, pregedintele de qedin{d dd cuv6ntul primarului comunei sA

prezinte materialele proiectulLti de hotdr6re.

Primarul comunei Peregu Mare, dl. Kovacs Emeric, prezintd materialele proiectului de hotdrdre privind

aprobarea solicitdrii prelungirii valabilitSlii Scrisorii de Garantare de la Fondul Nalional de Garantare a Creditelor
pentru lntreprinderile Mici ;i Mijlocii SA-lI"N in valoare de 380.000 lei, pentru garantarea obliga{iilot de plata a

avansului i1 valoare de 380.000 lei din fondurile nerambursabile, pentru implernentarea proiectului " Modernizarea,

renovarea;i dotarea cdminuluicultural din sat Peregu Mic, comuna Peregu Mare, jude{ul Arad".
Dup6 prezentarea materialelor fbcLrtd de primarul comunei, pregedintele de gedinli invitd consilierii sa ia

crrvdntnl in legdturd cu con{inutul materialelor prezentate.

Nici Lrn consilier nu doregte sd ia cuvAntul.

Pregedintele de gedin{d supune la vot aprobarea proiectului de hotirdre in forma gi cu con{inutul prezentat. Se

vo1eazd : I I voturi ,,pentru" gi se adoptd Hotlrdrea nr. 27 privind aprobarea solicitdrii prelLrngirii valabilit5lii
Scrisorii de Garantare de la Fondul Nalional de Carantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici Ei Mijlocii SA-

IFN in valoare de 3E0.000 lei, pentru garantarea obligaliilor de platd a avansului in valoare de 380.000 lei din

fondgrile nerambursabile, pentru implementarea proiectului " Modernizarea, renovarea 9i dotarea cdminr"rlui cttltural

din sat Peregu Mic, comuna Peregu Mare, judelul Arad"'
Cnm nu mai sunt alte problerrre pe ordinea de zi, pregedintele de gedin16, doamna consilier Bojcsuk Viorica,

declard ?nchise lucrdrile gedin{ei de indatd.

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

intocmit secretar general comund,

SZAUKA ANGELA -ADRIANA
PRE$EDINTE DE $EDINTA,

BOJCSUK VIORICA
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