
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 23.09.2019 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Cenad, la care au 

participat toți  consilierii.  

         Au participat d-nii: Crăciun Nicolae-primarul comunei şi Marianuţ Miroslav-secretarul 

comunei.  

         Preşedintele de şedinţă ales  d-nul Fazekaș Ioan , preia lucrările ședinței și  prezintă 

următoarea, 

        

                                                        ORDINE DE ZI: 

 
1. Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului local Varianta a II-a; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluoare a bunurilor  aflate în patrimoniul 

comunei Cenad, județul Timiș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluoare  a bunurilor aflate în patrimoniul 

comunei Cenad, județul Timiș-Pădurea Cenad; 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat  în domeniul public al 

comunei Cenad, județul Timiș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării numitei Stoian Ramona-Susana în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Gașpar Rodica; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației suplimentare pentru construirea Centrului 

de perfecționare al aleșilor locali și a personalului primăriilor membre ale Filialei județene 

Timiș a Asociației Comunelor din Romania; 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei din Fondul de Rezervă pentru 

colectarea gunoiului din comuna Cenad, județul Timiș; 

8. Diverse. 

 

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate de voturi . 

D-l.secretar prezintă procesul-verbal de la sedinţa anterioară care a fost aprobat îu 

unanimitate de voturi. 

 

Preşedintele de şedinţă supune spre dezbatere şi aprobare  proiectele de hotărâre de pe 

ordinea de zi. 

 

 Pct.1 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.38 / 2019. 

Pct.2 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.39 / 2019. 

Pct.3 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.40 / 2019. 

Pct.4 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.41 / 2019. 

Pct.5 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.42 / 2019. 

Pct.6 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.43 / 2019. 

Pct.7 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.44 / 2019. 

Pct.8 din O.Z.-Diverse. 

                      Au fost purtate discuții libere despre: 

                       - salubrizare; 

                      - stadiul proiectelor; 

  

 

 

                              Preşedinte de sedintă ,                                        Secretar, 

                                  Fazekaș Ioan                                         Marianuţ Miroslav 

               


