
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 30.03.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Cenad, la care au participat 12 

consilieri, a lipsit motivat d-na Mizu Felicia;  

         Au participat d-nii: Crăciun Nicolae-primarul comunei şi Marianuţ Miroslav-secretarul comunei.  

 Materialele de ședință au fost transmise consilierilor locali, respectiv documentul privind 

exprimarea votului, iar discuția s-a realizat prin mijloace electonice ( telefon); 

         Preşedintele de şedinţă ales  d-nul Stefanovici Vasa , care preia lucrările ședinței și  prezintă 

următoarea, 

        

                                                              ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare şi a situaţiei financiare 

  a comunei Cenad pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind  închirierea pășunii comunale crescătorilor de animale; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna 

Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui contract de asistență juridică și 

reprezentare în instanță cu cabinet individual de avocatură care să reprezinte interesele U.A.T. 

Cenad , județul Timiș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local Cenad referitoare la 

evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Cenad, județul Timiș,  

pentru anul 2019; 

6. Raport primar privind starea economico-socială  a comunei Cenad în anul 2019; 

7. Raport de activitate viceprimar pe anul 2019; 

8. Raporturi de  activitate  a consilierilor  locali pe anul 2019; 

9. Raportul comun de activitate al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad, pe 

anul 2019; 

10. 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.20 / 2020 

Pct.2 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.21 / 2020 

Pct.3 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.22 / 2020 

Pct.4 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.23 / 2020 

Pct.5 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.24 / 2020 

 

Au fost prezentate Rapoartele de activitate de la punctele 6,7,8 și 9 de pe O.Z. 

Pct.10 din O.Z.-Diverse. 

                      Au fost purtate discuții libere despre: 

  - modalitatea de informare și conștientizare a populației privind protejarea 

infectării de Coronavirus. 

  

 

                                Preşedinte de sedintă ,                                          Secretar General, 

                                   Stefanovici Vasa                                              Marianuţ Miroslav 

               


