
CONSILIUL LOCAL CENAD 

                                                                                                                

 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 44 

din 23.09.2019 

 privind alocarea sumei de 60.000 lei din Fondul de Rezervă  
pentru colectarea gunoiului din comuna Cenad, județul Timiș 

 

Consiliul Local al comunei Cenad;  

Având în vedere: 

-  Raportul de necesitate și  aprobare, a  d-lui Crăciun Nicolae-primar, în calitate de 

inițiator al proiectului; 

-  Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

-  Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

În temeiul prevederilor: 

• art.2, lit.j din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21 / 2014 privind Sistemul 

Național de Managment al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• art.36 din Legea nr. 273/2006- privind finanțele publice locale, cu modificările  și 

completarile ulterioare; 

• art.129, alin.2, lit. b și d, alin.4, lit. a, alin.7, lit.h și art.14 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind Codul administrativ;  

• art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei 60.000 lei din Fondul de Rezervă pentru colectarea 

gunoiului din comuna Cenad, județul Timiș. 
 

 Art.2   În perioada instituirii situației de urgență nu se  instituie taxă de la persoanele 

fizice și juridice pentru colectarea gunoiului.  

 



Art.3. Primarul comunei împreună cu compartimentul financiar-contabilitate, va 

aasigura ducerea la îndeplinire a predeverilor prezentei hotarâri, informând Consiliul 

Local al comunei Cenad., județul Timiş, asupra modului de îndeplinire. 
 

 

 

Art.4.   Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituției Prefectului Judeţului Timiş, în vedrea exercitării controlului cu 

privire la legalitate și se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei 

Cenad; 

-  Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Timiș;  

-  Primarului comunei Cenad,   

- Compartimentului contabilitate, taxe și impozite,  

-  Se va afișa.  

 

 

 

              Președinte de ședință,                                       Contrasemnează, 

                 Fazekaș Ioan                                                    SECRETAR, 

                                                                                     Marianuţ Miroslav   

  


