CONSILIUL LOCAL CENAD

PROCES-VERBAL
Incheiat azi 15.06.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Cenad, la care au participat 12
consilieri, un post vacant de consilier, în urma decesului defunctei Mizu Felicia;
Au participat d-nii: Crăciun Nicolae-primarul comunei şi Marianuţ Miroslav-secretarul comunei.
Preşedintele de şedinţă ales d-na Giuricin Carmen , care preia lucrările ședinței și prezintă
următoarea,

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin deces a mandatului de consilier
local al d-nei Mizu Felicia și vacantarea locului de consilier local;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Sârbu Gabriel-

Victor și completarea unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Varianta a III-a;
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 404869 proprietate privată a
comunei Cenad, către proprietarul construcției cumpărate în baza Legii nr.112/1995;
5. Diverse.

3.

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate
de voturi .
D-l.secretar prezintă procesul-verbal de la sedinţa anterioară care a fost aprobat îu unanimitate
de voturi.
Preşedintele de şedinţă supune spre dezbatere şi aprobare proiectele de hotărâre de pe ordinea
de zi.
Pct.1 din O.Z .-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.29 / 2020;
.
-Comisia de validare a mandatelor prezintă procesul verbal privind validarea mandatului
consilierului local al d-lui Sârbu Gabriel-Victor, acesta depunând jurământul în fața consiliului local.
Pct.2 din O.Z..-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.30 / 2020;
Pct.3 din O.Z..-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.31 / 2020;
Pct.4 din O.Z..-Aprobat cu un număr de 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă din partea d-lui
consilier Sopon Cristrian, care consideră că valoarea terenului din raportul de evaluare este
mare. Se emite Hotărârea Nr.32 / 2020;
Pct.5 din O.Z.-Diverse.
Au fost reanalizate solicitările amănate de la ședința din luna mai, adresate
consiliului local.
D-l Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad prezintă aceste solicitări, după cum
urmează:
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș cu nr.2969 / 29.04.2020 privind alocarea
de sume din bugetul local pentru achiziționarea de echipamente informatice necesare
desfășurării lecțiilor online, de acasă;
- adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș cu nr.3998 / 30.04.2020 privind alocarea de
sume din bugetul local, respectiv din alte surse ( donații, sponsorizări ), pentru achiziționarea de
echipamente informatice necesare desfășurării lecțiilor online, de acasă;
S-a votat în unanimitate amânarea achiziționării de echipamente informatice pentru
desfășurarea lecțiilor online, ținând cont că anul școlar s-a încheiat, iar este prea devreme a se
cunoaște data și dacă începerea noului an școlar va prevedea desfășurarea cursurilor online.
- cererea Parohiei Ortodoxe Sârbe în vederea alocării unei sume din bugetul local
privind unele reparații interioare la biserică;
- cererea Parohiei Ortodoxe Române în vederea alocării unei sume din bugetul local
privind unele reparații interioare și exterioare la biserică;
Ținând cond că sunt în desfășurare proiecte de lucrări în infrastructură, iar sumele sunt
deja bugetate, s-a votat amănarea alocării unor sume către culte, ceea ce ar presupune o
rectificare a bugetului local în acest sens și oprirea lucrărilor sau întărzierea lucrărilor începute.

- Cererea numitului Ciurte Dan-Florin-persoană fizică autorizată, prin care solicită
scutirea de la plata chiriei și a impozitului pe terenul închiriat , ca urmare a distrugerii culturi de
soia în proporție de 100% de porcii mistreți, suprafață care a fost necesară să fie însămânțată din
nou cu floarea soarelui;
Având în vedere prevederile Legii nr.227 / 2015 privind Codul Fiscal -Titlul IX-Taxe și
impozite locale- este prevăzut că organul deliberativ ( Consiliul Local) poate stabilii eșalonarea
unor plăți, dar nu și scutirea de la plată a acestora, drept pentru care s-a votat în unanimitate
respingerea cererii sus amintite.

Preşedinte de sedintă ,
Giuricin Carmen

Secretar general,
Marianuţ Miroslav

