
CONSILIUL LOCAL CENAD                                                                                                  
                   

     

 

                                  

                                                                   HOTĂRÂREA NR. 19 

                                                                         din 20.02.2020 
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 

 
           Consiliul local Cenad; 

Având în vedere: 

-  Referatul   d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, de aprobare a Raportului; 

- Raportul d-lui Stefanovici Vasa- viceprimarul comunei Cenad, privind necesitatea trecerii unor 

imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei Cenad, județul Timiș, în calitate de inițiator al 

proiectului; 

-  Hotărârea Consiliului Local Cenad Nr.5 din 11.01.2019 privind aprobarea prelungirii 

valabilității Planului Urbanistic General al comunei Cenad, județul Timiș; 

-  Proiectul cu Nr.112 / 2020, întocmit de S.C. INTERAX BB  S.R.L. , cu sediul în Timișoara și S.C. 

GM-CAD S.R.L. cu sediul în Timișoara; 

-  Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

În temeiul prevederilor: 

• Legii nr.50/1991, privind autorizarea  executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea 

locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

•  Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701 / 2010, pentru aprobarea 

Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism; 

• Art.31¹, alin.5, art.46, alin.2, lit.a și art.48¹, alin.2 din Legea nr.350 / 2001, privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare; 

• Art.80 din Legea nr.24 / 2000, privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

•  art.129, alin.1,alin.2, lit.b și c,  alin.6, lit.c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 

05.07.2019 privind Codul administrativ;   

• 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;   

 

HOTĂRÂSTE: 

 
Art. 1-Se aprobă propunerea de introducere în intravilan din extravilan a unor imobile , de pe teritoriul 

administrativ  al comunei Cenad, județul Timiș,  conform  Planșei de Reglementări Urbanistice, Zonificare, Proiect 

Nr.112 / 2020, întocmit de S.C. INTERAX BB  S.R.L. , cu sediul în Timișoara și S.C. GM-CAD S.R.L. cu sediul în 

Timișoara , identificate prin următoarele trupuri: 

Trupul B -Cimitir ortodox; 

Trupul C -Punct trecere frontieră, transport rutier; 

Trupul D - Mănăstirea Morisena și zona verde; 

Art.2-Prezenta hotărâre se comunică: 
                         -Institutiei Prefectului Judeţul Timiş-Direcţia controlul legalitaţii   actelor şi contencios administrativ; 

                       - Consiliului Județean.Timiş-Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

                       - Primarului comunei Cenad 
                       - Se va afişa. 

 

 
 
 
                                                     Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează, 

                                          Fűrge Nicoleta-Florica                                               Secretar general, 

                                                                                                                      Marianuţ Miroslav 


