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                                                                 DISPOZITIA  NR. 6 

                                                                     din 30.01.2020 

                            privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară de îndată 

    din data de 30.01.2020,  orele 10°°, 

 la sediul Primariei comunei Cenad 

                                   

 

 

 

                Primarul comunei Cenad; 

              În baza art.133, alin.2,, lit.a, art.134, alin.1, lit.a, alin.2, alin.4,  alin.5, art.135, art.136 și art.196, 

alin.2, lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

 

 

                                                                           DISPUN: 

 

 

              Art.1-Se convoacă şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local, din data de 30.01.2020 ora 

10°°, la sediul Primariei comunei Cenad, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

                                       

            Art.2.-Prezenta hotarare se aduce la cunostință  publică prin afisare si se comunică:      

                    - Institutiei Prefectului- Judetul Timis-Directia controlul legalitatii actelor si contencios 

administrative; 

        -  Consilierilor locali; 

                   -  Comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Cenad; 

                   -  Secretarului comunei; 

                   - Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cenad. 

 

 

 

 

 

 

                                PRIMAR,                                                      Avizat 

                          Crăciun Nicolae                                             SECRETAR, 

                                                                                            Marianuţ Miroslav 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Anexa nr.1 la Dispoziția primarului nr. 6  / 30.01.2020 

 

                                                                                                                        PROIECT 

                                                                                                                       30.01.2020 

 

I. ORDINEA  DE  ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre  privind constituirea comisiei de evaluare și selecție  a ofertelor în 

vederea atribuirii contractului de execuție lucrări aferent obiectivului „Amenajare 

drumuri de exploatare agricolă în comuna Cenad, județul Timiș”  - subMăsura 4.3 

„Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și 

silvice – componenta de infrastructură de acces agricolă”  

din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020  

 
 

 

Fiecare proiect de hotărâre este semnat de inițiatorul proiectului, respectiv este însoțit de 

documentele stabilite conform art.136, alin.8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 

05.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

II. CONVOCARE CONSILIERI   - convocarea se face prin mijloace electronice; 

                         Numele consilierului                               

1.          Bojin Letiția-Reghina                                            

2.          Cornut Gheorghe                                          

3.          Fazekas Ioan  

4.          Furge Nicoleta-Florica                                

5.         Giuricin Carmen                                          

6.         Jura-Stoia Carmen Violeta                                                                                                                       

7.         Mizu Felicia                                                                             

8.         Mizu Ioan-Florin                                              

9.         Olaru Diana-Claudia                                                                                                                                                                                     

10.       Sopon Cristian                                                                       

11.       Stefanovici Vasa                                                                        

12.       Vaidovici Mihai                                          

13.       Vincău Radu-Eugen                                 
         

III. COMUNICAREA RAPOARTELOR ȘI AVIZELELOR: 

 

- depunerii rapoartelor compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cenad este de 30.01.2020, ora 10,ºº; 

- depunerea avizelor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad se va face 

înainte de începerea ședinței;  

 

IV. ÎNȘTIINȚAREA / COMUNICAREA  /  RIDICAREA  PROIECTELOR ȘI DOCUMENTAȚIEI 

AFERENTE: 

- Înștiințarea privind stabilirea datei ședinței consiliului local se face prin grija secretarului 

comunei; 

- Comunicarea  proiectelor de hotărâri în vederea întocmirii rapoartelor compartimentelor de 

specialitate al aparatului de specialitate al primarului se face de către secretarul comunei;  

- Ridicarea  proiectelor de hotărâri și a documentației aferente a acestora  către consilieri și 

comisiile de specialitate , se ridică de către acestia de la secretarul comunei;  


