
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 13.11.2019 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-nul Cornut Gheorghe , care preia lucrările ședinței și  

prezintă următoarea, 

        

                                                              ORDINE DE ZI: 

 
1. Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului local Varianta a IV-a; 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului de rețea școlară la nivelul comunei 

Cenad din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul şcolar 2020-2021; 
3. Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea funciară 

nr.400295 Cenad și repoziționarea parcelei cu număr cadastral DS 36; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  intitulat,, Amenajare 

drumuri de exploatație agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”; 

5. Proiect de hotărâre privind  plata cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID 

Timiș și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să 

deruleze procedurile necesare pentru încheierea contractului de consultanță; 
6. Diverse. 

 

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate de voturi . 

D-l. primar Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad solicită suplimentarea ORDINII 

DE ZI, cu următorul proiect de hotărâre: 

Pct.6-Proiect de hotărâre  de  modificare a art.2 din H.C.L. nr.41 din 23.09.2019 

privindtrecerea unor imobile  din domeniul privat în domeniul public  

                  al comunei Cenad, județul Timiș; 

 

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare propunerea primarului de suplimentare a 

Ordinii de zi cu proiectul propus. S-a  aprobat 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.50 / 2019. 

Pct.2 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.51 / 2019. 

Pct.3 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.52 / 2019. 

Pct.4 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.53 / 2019. 

Pct.5 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.54 / 2019. 

Pct.6 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.55 / 2019. 

Pct.7 din O.Z.-Diverse. 

                      Au fost purtate discuții libere despre: 

                       - salubrizare; 

                      - stadiul proiectelor; 

  

                                Preşedinte de sedintă ,                                          Secretar General, 

                                  Cornut Gheorghe                                              Marianuţ Miroslav 

               


