
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

R A P O R T COMUN 

Încheiat azi 04.11.2019,  în şedinţa de lucru al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Cenad; 

   

Convocarea s-a făcut prin grija secretarilor comisiilor cu 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; 
  

La şedinţă au participat din partea:  

Comisiei I -pentru administraţia publică; activităţi economic-financiare; agricultură; 

administrarea domeniului public şi privat; patrimoniu; amenajarea teritoriului şi urbanism, 

următorii: 

1. Stefanovici Vasa                        -preşedinte 

2. Jura-Stoia Carmen-Violeta      -secretar 

3. Sopon Cristian                          -membru 

4. Olaru Diana-Claudia               -membru 

5. Cornut Gheorghe                     -membru 

Comisia II-pentru activităţi social culturale, învăţământ, sănătate şi familie, protecţia mediului 

şi turism şi membrii , următorii: 

1. Mizu Felicia                             -președinte 

2. Fazekaș Ioan                           -secretar  

3. Bojin Letiția-Reghina             -membru 

4. Furge Nicoleta-Florica          -membru 

5. Vincău Radu-Eugen              -membru 

 Comisia III-pentru muncă şi protecţia socială,  protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi 

disciplină, următorii: 

1. Mizu Ioan-Florin                    -președinte 

2. Giuricin Carmen                    -secretar 

3. Vaidovici Mihai                     -membru 

4. Jura-Stoia Carmen-Violeta  -membru 

5. Sopon Cristian                      -membru 

 

Au  fost prezentate   proiectele de hotărâre propuse  de către secretarii comisiilor. 

 S-a aprobat în unanimitate de voturi ordinea de zi. 

 Se  supun spre analizare proiectele propuse .Nefiind obiecţii , s-a propus spre aprobare. S-a 

aprobat în unanimitate de voturi şi se avizează favorabil . 

 

             Preşedinții comisiilor,                                         Secretarii comisiilor, 

 

                Stefanovici Vasa                                       Jura-Stoia Carmen-Violeta 

 

                Mizu Felicia                                               Fazekaș Ioan 

 

              Mizu Ioan-Florin                                        Giuricin Carmen 

 


