
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

R A P O R T COMUN 

Încheiat azi 20.03.2020,  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 execuţiei bugetare şi a situaţiei financiare 

  a comunei Cenad pe anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind  închirierea pășunii comunale crescătorilor de animale; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Valcani 

în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui contract de asistență juridică și 

reprezentare în instanță cu cabinet individual de avocatură care să reprezinte interesele U.A.T. 

Cenad , județul Timiș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local Cenad referitoare la 

evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Cenad, județul Timiș,  

pentru anul 2019; 

 

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            - absentă motivat, caz de boală 

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 

 

 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 . 

 

 Materialele de ședință au fost transmise consilierilor locali, prin intermediul secretarului 

general al comunei Cenad, conform dispoziției de convocare, iar votul s-a realizat prin mijloace 

electronice (telefon), ședință condusă de  d-l Stefanovici Vasa-președintele Comisiei I; 

              

           Semnătura,    

     Stefanovici Vasa                                        

 

                 

  


