
ROMÂNIA                                                                                                                         

JUDEȚUL TIMIȘ 

COMUNA CENAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 10 

din 16.12.2020 

 privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Cenad în 

 Adunarea Generală a ,,Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 

    Timiș-APDT” 

Consiliul Local al comunei Cenad; 

Având în vedere : 

• Referatul de aprobare a d-lui Tița Andrei-Codruț -primarul comunei Cenad, în calitate de inițiator al 

proiectului; 

• Raportul Secretarului general al comunei privind necesitatea desemnării reprezentantului Consiliului 

Local Cenad în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș-

A.P.D.T.; 

• Avizul Comisiei de specialitate în cadrul Consiliului Local Cenad; 

 În conformitate cu prevederile: 

• Hotărârea Consiliului Local Cenad nr.8 din 24.02.2014 privind aderarea comunei Cenad prin Consiliul 

Local Cenad, în cadrul  A..PD.T.-Timiș; 

• art. 15, alin.1, lit. b din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului în județul Timiș; 

• Ordonanței Guvernului nr.26 / 2000 cu privire la asociații, fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

• art.35 din Legea nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• art. 129, alin.2, lit. d, art.154, alin. 6, art. 155, alin.1, lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 

05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

• art.7 din Legea nr.52/2003, -privind transparenţa decizională în administraţia public locală -republicată; 

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

cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRÂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Cenad, în Adunarea Generală a ,, 

Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș-A.P.D.T. Timiș „ , d-nul Tița  Andrei-Codruț-primar al 

comunei Cenad, cetățean român, născut la data de 12.09.1994 în Municipiul Timișoara, județul Timiș, identificat cu C.I. seria 

TZ, nr.547171, eliberat de S.P.C.L.E.P. Sânnicolau Mare, la data de 19.09.2019;  

 Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - Județul Timiș- Serviciul controlul legalității actelor și contencios administrativ; 

- A.P.D.T. Timiș; 

- Primarului comunei Cenad; 

- se face publică prin afișare și publicare pe pagina www.cenad.ro 

 

 

 

  

                                        Președinte de ședință,  

                                      Arato Marian-Florin                                                Contrasemnează,    

                                      Secretar general, 

                                    Marianuț Miroslav 

http://www.cenad.ro/

