
 

ROMANIA                                                                                                      

JUDETUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

                                                               HOTARARE NR. 2 

                                                        din 11.11.2020 

                  privind aprobarea revizuirii  Regulamentului de organizare și funcționare 

                                 a Consiliului Local al comunei Cenad, județul Timiș 

 

Consiliul Local al Comunei Cenad  ,întrunit în ședința ordinara din data de 11.11.2020;                       

Avand în vedere : 

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

calitate de inițiator al proiectului; 

• Raportul Secretarului general din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cenad, județul Timiș; 

 

In temeiul prevederilor: 

- art.106, art.111, art.112, art.113, art.114, art.115 art.,116 ,art.117 ,art.118, art.119, 

art.120, art.121, art.123, art.129 alin.2  lit a și alin.3 lit .a  și art. 632 din O.U.G. nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.7 din Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative -

republicata , cu modificarile si completarile 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. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

  

                                                                    HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă revizuirea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

comunei  Cenad, județul Timiș , conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.          

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 59 / 16.12.2019. 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati în termen de 5 zile de la adoptare la 

instanta de contencios administrativ, iar în cazul celor absenți de la sedință, în termen de 5 zile de 

la comunicare. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică membrilor consiliului local, primarului comunei Cenad, 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului şi celor 

interesaţi, prin grija secretarului unităţii administrativ –teritoriale. 

 

 

                             Președinte de ședință,                                Contrasemnează,  

                             Arato Marian-Florin                                 Secretar general, 

                                                                                              Marianuț Miroslav 


