
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

R A P O R T COMUN 

Încheiat azi 11..02.2020,  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 aprobarea bugetului local pe anul 2020; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei  şi Statului de Funcţiuni al 

aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei Comunei Cenad, 

Judeţul Timiş; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cenad, judeţul Timiş 

pentru anul 2020; 

 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile  din domeniul public în 

domeniul privat al comunei Cenad, județul Timiș; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarii  numitei Costa Camelia  în 

functia de  asistent personal al  persoanei cu handicap grav Costa Diana-

Casandra;  

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului bursei  şcolare de ajutor 

social acordate din bugetul comunei Cenad, elevilor  Şcolii Gimnaziale comuna 

Cenad, pentru anul şcolar 2019-2020; 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 

2020 datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația Grupul de Acțiune 

Locală TRIPLEX CONFINIUM; 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 

2020 datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația pentru Promovarea 

și Dezvoltarea Turismului Timiș; 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 

2020 datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Timiș; 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 

2020 datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Timiș; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 

2020 datorată de Comuna Cenad, județul Timiş, la Asociația Comunelor din 

Romania; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului și plații de  cotizației anuale 

către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Distribuție Gaz Timiș Vest ” 

pentru anul 2020; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii  imobilelor  înscrise în C.F nr. 

402451 Cenad și C.F. nr.402452 Cenad,  judeţul Timiş; 



14. Proiect de hotărâre privind stabilirea  taxei speciale de salubrizare la nivelul 

U.A.T. Cenad, județul Timiș pentru anul 2020; 

15. Proiect de hotărâre 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; 

 

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 

 


