
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 20.02.2020 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 Fürge Nicoleta-Florica , care preia lucrările ședinței și  

prezintă următoarea, 

        

                                                              ORDINE DE ZI: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei  şi Statului de Funcţiuni al aparatului 

de specialitate al primarului din cadrul Primăriei Comunei Cenad, Judeţul Timiş; 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cenad, judeţul Timiş pentru anul 2020; 
 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile  din domeniul public în domeniul 

privat al comunei Cenad, județul Timiș; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarii  numitei Costa Camelia  în functia de 

          asistent personal al  persoanei cu handicap grav Costa Diana-Casandra;  

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului bursei  şcolare de ajutor social 

acordate din bugetul comunei Cenad, elevilor  Şcolii Gimnaziale comuna Cenad, pentru 

anul şcolar 2019-2020; 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 

datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația Grupul de Acțiune Locală 

TRIPLEX CONFINIUM; 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 

datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului Timiș; 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 

datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Apă-Canal Timiș; 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 

datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Deșeuri Timiș; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 

datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația Comunelor din Romania; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului și plații de  cotizației anuale către  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Distribuție Gaz Timiș Vest ” pentru anul 

2020; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii  imobilelor  înscrise în C.F nr. 402451 

Cenad și C.F. nr.402452 Cenad,  judeţul Timiş; 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea  taxei speciale de salubrizare la nivelul U.A.T. 

Cenad, județul Timiș pentru anul 2020; 

15. Proiect de hotărâre privind propunerea de introducere în intravilan din extravilan a unor 

imobile , conform Planșei de Reglementări Urbanistice, Zonificare,  de pe teritoriul 

administrativ  al comunei Cenad, județul Timiș; 

16. Diverse. 



 

 

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.5 / 2020 

Pct.2 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.6 / 2020 

Pct.3 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr7 / 2020 

Pct.4 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.8 / 2020 

Pct.5 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.9 / 2020 

Pct.6 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.10 / 2020 

Pct.7 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.11 / 2020 

Pct.8 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.12 / 2020 

Pct.9 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.13 / 2020 

Pct.10 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.14 / 2020 

Pct.11 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.15 / 2020 

Pct.12 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.16 / 2020 

Pct.13 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.17 / 2020 

Pct.14 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.18 / 2020 

Pct.15 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.19 / 2020 

Pct.16 din O.Z.-Diverse. 

                      Au fost purtate discuții libere despre: 

  - posibilitatea de a sprijinii financiar cultele religioase din comuna; 

                       - salubrizare; 

                      - stadiul proiectelor; 

          - câinii comunitari 

  

 

 

 

 

 

                                Preşedinte de sedintă ,                                          Secretar General, 

                                Fürge Nicoleta-Florica                                        Marianuţ Miroslav 

               


