
 

Anexă la Hotararea Consiliului local Cenad nr.___/11.11.2020 

STATUTUL COMUNEI CENAD 

CAPITOLUL I Date geografice 

1.1. Asezare geografică. 

Comuna Cenad este situată în partea de nord-vest a judetului Timis,învecinandu-se,la nord,prin 

granita naturală(râul Mures),cu Ungaria,la vest cu comunele Beba Veche şi Dudeştii Vechi,la sud-

est cu orasul Sânnicolau Mare. 

Teritoriul cuprinde localitatea de resedinţă,fără nici un sat apartinator. 1.2. 

Suprafata 
Suprafata comunei în extravilan este de   8491  ha. 

d.c. teren agricol    7383  ha 

teren neagricol 1108  ha 
        Suprafata în intravilan            500  ha 

1.3. Relieful. 

Teritoriul comunei este în întregime câmpie,cu pantâ redusă pe directia sud-vest. Aparţinând 

zonei de câmpie a domeniului panonic,formaţiunile de ramură şi 

fundament se întalnesc la mari adancimi şi sunt sisturi cristaline ş i roci eruptive. Formatiunile 

sedimentare de suprafaţă şi adancime cuprind:nisipuri,pietriş şi argile. Teritoriul potential 

dispune şi de rezerve de hidrocarburi lichide şi de apa geotermală. În partea de nord a 

comunei curge râul Mureş. 

1.4. Clima. 
   Clima este temperat continentala moderata,cu influente mediteraneene,mai ales vara.  

In timpul primaverii si inceputul verii sunt dominante masele de aer temperat-oceanice cu 

precipitatii abundente.In cursul anului predomina masele de aer maritime din vest cu sufienta 

umiditate.  

Temperatura medie anuala este de 10,9 grade C.Luna cea mai calda este iulie,cu temperatura 

medie de 20,9 grade C iar cea mai rece este ianuarie,cu temperatura medie de —1,4 grade C. 

Temperatura medie lama este pozitiva de +0,4 grade C si pe intreg sezonul rece este de +3,0 

grade C. 

Temperaturi extreme s-au inregistrat la 20.08.1946,de 41,5 grade C si la 24.01.1963 de —

33,6 grade C. 

Cele mai multe zile de înghet sunt în luna ianuarie . 
Cantitatea medie anuala de precipitatii atmosferice este cuprinsa intre 700-750 litri. Ploile 

lunii iunie reprezinta 17% din cantitatea anuala,in intreaga vara precipitatiile insumand 32% 

iar cele de iarna 19%. 

Frecventa lunara a vânturilor este din vest-est 19,2% si nord-sud 19,4%. 1.5. 

Resurse naturale 
Teritoriul comunei dispune in subsol de hidrocarburi lichide si apa geotermală. 

Solul ofera condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole,în principal a 

cerealelor,a plantelor tehnice şi furajere şi pomicultura. 
1.6. Zonele protejate şi monumente ale naturii. 

Zona naturala protejata,de interes national,este Padurea Cenad şi zona dintre dig si Mureş-

Parcul Natural Lunca Muresului. 

CAPITOLUL 2 
Date istorice 

 Comuna este atestată documentar înca din epoca bronzului,cum reiese din datele mai multor 

culturi:Stanceva Criş,Vincea,Tisa si altele. 

Intre anii 1000-1030 este resedinta voievodatului roman Ahtum. 

         In anul 1028 este schimbata denumirea din Morisena in Cenad. 

         In anii 1701 este darămată cetatea Cenadului şi pe fundaţia cetăţii locuitorii construiesc 



comuna Cenad. 

         In anul 1781 se face divizarea Cenadului in 2 comune si anume:Cenadul Sarbesc si Cenadul 

German. 

In anul 1858 comunele se reunesc,Cenadul find socotit orasel de campie. In anul 

1859 revine din nou la denumirea de comuna avuta anterior. 

          In anul 1911 isi schimba denumirea din Cenadul Sarbesc in Cenadul Mare şi din Cenadul 

German în Cenadul Vechi. 

CAPITOLUL 3 
Populatia comunei 

Populatia comunei la 31.12.2011,conform Recesământului populaţiei şi locuinţelor este 4042 
locuitori,din care 1980 barbati şi 2062 de femei. 

Pe nationalitati:-romani 2674,maghiari 519,romi 534,germani 24,ucraineni 4, sârbi 

267,bulgari 14,slovaci 1,rus-lipovinean 1,croati 1,italian 1,polonez 1,alte etni 1. 

Dupa religie-ortodoxa(romana+sarba)-2855,romano-catolica-757,greco-catolica 

259,reformati 13,baptisti 29,penticostali 97,adventisti 15,altii 17. 

CAPITOLUL 4 

Organizarea administrativ-teritoriala 

Comuna Cenad este unitate administrativ- teritorială,organizată în temeiul principiilor 

descentralizarii,autonomiei locale,deconcentrarii serviciilor publice,legalitatii si consultarii 

cetatenilor în solutionarea problemelor locale. 

Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locală în comuna 

sunt: 

−Consiliul local ca autoritate deliberativă. 

−primarul ca autoritate executivă. 

Primarul,viceprimarul,secretarul unitatii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate 

al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanentă, denumită primaria 

comunei,care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local şi dispoziţiile 

primarului,solutionand problemele curente ale colectivitaii locale. 

 
Conform prevederilor Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare 
a teritoriului national,sectiunea IV-Reteaua de localitati, comuna Cenad este de RANGUL IV. 

Sediul primariei şi Consiliului local-în clădirea din Cenad nr.652. 
Data constituirii Consiliului local: 02.11.2020 

Configuraţia politică a Consiliului local Cenad: 

-Uniunea Salvați Romania 

-Partidul Social Democrat 

- Partidul Național Liberal 

-Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania 
Căile de comunicatie:-linia CFR care face legatura cu Timisoara. 
                                          -DN 6 care face legatura cu tarile europene prin vama Cenad 
In comuna fiinteaza: 

-punctul de trecere  frontiera CenadKiszombor. 

ŞcoalaGimnazialăcuclaseleIVIIIsubordonataI.S.J.Timis 

-Gradinita cu program prelungit 

-Creşă 

-2 biblioteci-1 scolară 

-1 comunală 

-1 muzeu 

 -4 biserici-1 ortodoxă română,1 ortodoxă sârbă,1 romano-catolică,1 greco catolică 

-1 manastire. 
-1 casa rugaciuni penticostala. 
-1 casa rugaciuni baptista. 



-1 ziar localâ „Cenazeanul"  ,,finanţat de primarie. 
-1 revistă istorică ,,Morisena”-finanţat de primarie. 

−televiziune prin cablu. 

-internet 

Activitatea de bază a comunei este agricultura. Servicii 

publice în comuna: 

-reteaua electrică 
-reteaua de alimentare cu apa 36 km,cu 4 hidrofoare şi 1 hidrosferă 
-retea canalizare 9 km şi 1 statie de epurare. 

-1 dispensar uman cu:2 medici de familie,2 medici stomatologi,1 asistent 
-1 dispensar veterinar cu 1 tehnicean. 
-2 farmacii umane particulare. 
-posta,gara CFR,Cooperativa de credit. 

-2 mori. 

-1 brutarie 

-1 atelier coafura. 

-1 piaţă agroalimentară. 

-cooperativa de consum 

-serviciul salubrizare. 

-1 padure în zona Parcului Natural Lunca Muresului. 
-1 ateliere tamplarie-persoane fizice,1 atelier mecanic,1 lacatuserie,1 reparatii auto,1 

vulcanizare. 
  -19 magazine mixte. 

       -birouri vănzare asigurari. 

       -2 magazine în vamă 

       -3 birouri de schimb valutar 

       -4 imobile tip  Pensiune 
Patrimoniul public: 
        -  primaria 652 

- 4 cladiri ale scolii generale. 

- Caminul cultural 
- fosta scoala maghiara 
- atelierul mecanic al primariei 
- cladirea postului de politie 

        - strazi comunale 36 km, 

- trotuare betonate. 

- poduri şi podeţe 
- retea alimentare cu apa-36 km 

-1 hidrosfera 60000 litri 

-5 hidrofoare 

 - fantani arteziene-10 active 

- retea canalizare-9 km 

- 1 statie epurare-în stadiu de finalizare 
-1 teren sport 10.010 mp 
- piata 500 mp 

- monumente istorice: 

−1 tip cruce la Biserica ortodoxa romana 
-1 tip cruce in centrul comunei 
-1 tip statuie la Biserica ortodoxa sarba 
-monument minoritatea germană 
-1 tip bust la Mures 
-1 groapa comuna la Biserica ortodoxa sarba 

-Sf.Gerhardt in fata Bisericii catolice 

-neproductiv balti:vir,groapa,bicarie,comisar,graniceri,Cristat,cimitir ortodox, cimitir catolic 

1,cimitir catolic 2,Herbei 

- drumuri extravilan 

- 2 cladiri foste statiuni de monta 

 

Patrimoniul privat:   



-pompe funebre 1396 

−dispensar uman nr.646 

-3 imobile inchiriate 
 

Persoanele care au o contribuţie deosebită pe plan economic,social şi cultural,edilitar-

gospodaresc,benefică pentru comună,pot primi titlul de cetaţean de onoare. 

Cetaţenii comunei au dreptul de a participa,prin modalitaţile prevazute de lege,la viaţa 

politică,economică,socială şi cultural-sportivă a comunei. 

Problemele de interes deosebit din comună se supun,în condiţiile legii,aprobarii 

cetaţenilor,prin referendum ,organizat prin adunare cetatenească. 

Propunerile facute în adunarea cetatenească se consemnează într-un proces verbal care se 

înaintează primarului. 

Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta Consiliului local la prima 

sedinţă pentru dezbatere. 

Hotărârea adoptată de Consiliul local se va aduce la cunostinţa publică prin grija 

secretarului. 
Patrimoniul comunei se supune anual inventarierii. 
Bunurile şi criteriile potrivit carora acestea pot fi date în administrarea unor regii autonome 

şi institutii publice sau care pot fi inchiriate sau concesionate,atribuite în folosinta gratuită se 

vor stabili de catre Consiliul local. 

Criteriile care vor sta la baza cumpararii sau vănzării bunurilor proprietate privată vor fi: 
a)in interesul şi beneficiul comunei. 

b)utilitatea bunului. 
c)licitatie publica. 

d)oferte preţ. 
Primaria se poate asocia cu persoane juridice romane şi străine,cu organizaţii 

neguvernamentale şi cu alti parteneri sociali,în urmatoarele conditii: 
a)in interesul local. 

b)oferta de asociere. 
c)utilitatea asocierii. 

d)beneficiul asocierii. 
Comuna Cenad este înfratita cu comuna Apatfalva din Ungaria. 

Consiliul local va hotărî,în conformitate cu prevederile legale,modalitatea de atribuire şi 

schimbare a denumirilor unor instituţii publice de interes local şi a altor obiective locale. 

In comuna fiinţează:    -echipa de fotbal „Muresul Cenad" care activează în 

campionatul judetean. 
 -formatia de tamburasi „Lale sa Morisa" 
- formația de dansuri Mladițe cenăzene 

Prezentul statut a fost adoptat de Consiliul local şi nu va putea fi modificat, decât numai cu 

aprobarea Consiliului local. 

 

 

 

 

        PRIMAR, 

Tița Andrei-Codruț 


