
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 27.07.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Cenad, la care au participat toți 

consilierii;  

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 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative;  

2. Proiect privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;  

3. Proiect privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul 

situațiilor  de urgență , la nivelul  comunei Cenad; 

4. Proiect privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei 

Cenad pentru trimestrul II  al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activități; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării numitului Harcai Gabriel în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Harcai Terezia; 

6. Proiect de hotărâre privind evaluarea lucrărilor de investiții rămase de executat pentru 

obiectivul ,, Casa de cultură în comuna Cenad, județul Timiș,,; 
7. Raport   privind   punerea   în aplicare  a prevederilor  Legii nr.448 / 2006 privind  protecția  și 

promovarea  drepturilor  persoanelor  cu handicap  la sfârșitul  semestrului I-2020; 

8. Diverse. 
- Adresa  Guvernului privind adoptarea unei hotărâri  de trecere a unor suprafețe de teren din 

domeniul public al comunei Cenad, în domeniul public al statului; 

- Cererea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș - Serviciul Logistic, în vederea  emiterii unei 

hotărări privind aprobarea închirierii unui contract de închiriere /  comodat  pentru postul de 

poliție Cenad; 

- Cererea societății Radsartim  privind aprobarea programului de lucru non-stop privind 

activitatea de Fast-Food din comuna Cenad; 
 

Președintele de ședință supune spre aprobare ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate 

de voturi . 

D-l. secretar prezintă procesul-verbal de la ședința anterioară care a fost aprobat în unanimitate 

de voturi. 

 

Președintele de ședință supune spre dezbatere și aprobare  proiectele de hotărâre de pe ordinea 

de zi. 

 Pct.1 din O.Z   .-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.33 / 2020; 

 Pct.2 din O.Z..-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.34 / 2020; 

 Pct.3 din O.Z..-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.35 / 2020; 

Pct.4 din O.Z..- Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.36 / 2020; 

Pct.5 din O.Z..- Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.37 / 2020; 

            Pct.6 din O.Z..- Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.38 / 2020; 

            Pct.7 din O.Z..- D-nul primar Crăciun Nicolae prezintă Raportul   privind   punerea   în aplicare  

a prevederilor  Legii nr.448 / 2006 privind  protecția  și promovarea  drepturilor  persoanelor  cu 

handicap  la sfârșitul  semestrului I-2020; 

 

 

 



 

Pct.8 din O.Z.-Diverse. 

 D-nul primar Crăciun Nicolae prezintă adresa Guvernului privind adoptarea unei 

hotărâri  de trecere a unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Cenad, în domeniul 

public al statului, terenuri aflate la Vama Cenad, care au mai fost puse în discuție pe aceiași 

temă. Aceste terenuri sunt date în folosință gratuită și în administrarea Poliției de Frontieră 

Timiș pe durata  existenței construcțiilor, Comuna, prin Consiliul Local,  fiind de acord cu orice 

investiție suplimentară pe aceste terenuri, drept pentru care propun neadoptarea proiectului 

solicitat. S-a aprobat în unanimitate rămânerea în proprietate publică a comunei Cenad a 

acestor terenuri și netransmiterea acestora către Statul Român; 

 A doua cerere prezentată de d-nul primar este din partea Inspectoratului de Poliție 

Județean Timiș - Serviciul Logistic, în vederea  emiterii unei hotărâri privind aprobarea 

închirierii unui contract de închiriere /  comodat  pentru postul de poliție Cenad, drept pentru 

care propun încheierea unui contract de comodat pentru Postul de Poliție Cenad. S-a aprobat în 

unanimitate de voturi; 

 A treia solicitare prezentată de d-nul primar este din partea  societății Radsartim  privind 

aprobarea programului de lucru non-stop privind activitatea de Fast-Food din comuna Cenad. 

Ținând cont că locația este lângă sediul poliției Cenad, s-a solicitat și Avizul Inspectoratului de 

Poliție Timiș. În momentul primirii acestui aviz vom reanaliza solicitarea adresată. S-a vota în 

unanimitate amânarea răspunsului; 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                Preşedinte de sedintă ,                                          Secretar general, 

                                   Giuricin Carmen                                              Marianuţ Miroslav 

               


