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                                                            HOTARARE Nr.4  

                   din 11.11.2020 

privind constituirea COMISIILOR DE SPECIALITATE  din cadrul 

 Consiliului Local al comunei CENAD 

 

Consiliul Local Cenad; 

Având în vedere: 
- Ordinul  Prefectului - Județului Timiș  nr. 718 / 03.11.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Cenad;  

- Raportul de specialitate  al  secretarului  comunei  Cenad, județul Timiș,   cu privire la 

necesitatea constituirii Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Cenad, județul Timiș;  

 

În temeiul prevederilor : 

- art.124, art.125, art.126, art.129, alin.1  și art. 141   din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului  nr.57 / 2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

locală –republicată; 

 

In baza prevederilor art.196, alin.1, lit. a,  art. 197,  și art. 198  din OUG nr. 57/2020 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

  HOTĂRÂȘTE: 

 

 

 
Art.1 - Se constituie Comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului 

Local Cenad, după cum urmează: 

 

 

Comisia I -pentru administrația publică; activități economico - financiară; agricultură; 

administrarea domeniului public și privat; patrimoniu; amenajarea teritoriului și urbanism, în  

următoarea componență: 

 

1. Eva Lorin   - președintele comisiei     

2. Muntean Alexandru-Silviu - secretarul comisiei   

3. Olaru Diana-Claudia  - membru 

4. Jura-Stoia Carmen-Violeta  - membru 

5. Sopon Cristian-Emanuel - membru 

 



 

Comisia II-pentru activități social-culturale; culte; învăţământ; sănătate și familie; protecția 

mediului și turism, în  următoarea componență: 

 

1.   Giuricin Carmen  - președintele comisiei 

2.  Arato Roxana   - secretarul comisiei 

3.  Sopon Cristian-Emanuel - membru 

4.  Stefanovici Vasa  - membru 

5.  Arato Marian-Florin  - membru 

 

 

Comisia III-pentru muncă și protecția socială; protecție copii; tineret și sport; juridică și 

disciplină, în  următoarea componență: 

 

1. Șușman Ioan   - președintele comisiei 

2. Scurtu Ioan-Aurel  - secretarul comisiei 

3. Giuricin Carmen  - membru 

4.  Zsak Hariton   - membru 

5.  Pîț Vasile   - membru 

 

 

Art.2 - Hotărârea se comunică: 

- Prefecturii Județului Timiș -Serviciul controlul legalității actelor și 

contencios administrativ; 

- Compartimentelor de specialitate; 

- Consilierilor locali ai comunei  Cenad ; 

- Publica prin afișare. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                   Președinte de ședință,                         Contrasemnează, 

                             Arato Marian-Florin                                    Secretar general, 

                                                                                                         Marianuț Miroslav 

                                                      

 

 

 

 


