CONSILIUL LOCAL CENAD

PROCES-VERBAL
Incheiat azi 31.08.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Cenad, la care au participat toți
consilierii;
Au participat d-nii: Crăciun Nicolae-primarul comunei și Marianuţ Miroslav-secretarul comunei.
Președintele de ședinţă ales este d-na Giuricin Carmen , care preia lucrările ședinței și prezintă
următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Proiect privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la
nivelul comunei Cenad pentru perioada 2020 — 2024 și a Planului de acțiune
privind implementarea Strategiei;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării
nr.404986 Cenad, județul Timiș;

imobilului înscris în C.F.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de
Funcțiuni al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primariei comunei
Cenad, județul Timiș;
4.Diverse.
Președintele de ședință supune spre aprobare ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate
de voturi .
D-l. secretar prezintă procesul-verbal de la ședința anterioară care a fost aprobat în unanimitate
de voturi.
Președintele de ședință supune spre dezbatere și aprobare proiectele de hotărâre de pe ordinea
de zi.
Pct.1 din O.Z .-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.40 / 2020;
Pct.2 din O.Z..-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.41 / 2020;
Pct.3 din O.Z..-Aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Se emite Hotărârea
Nr.42 / 2020;
Pct.4 din O.Z.-Diverse.
D-nul primar Crăciun Nicolae prezintă adresa Inspectoratului Teritorial al Poliției de
Frontieră Timișoara prin care ne aduc la cunoștință că disponibilizează trei imobile cu destinația
de pichet de grăniceri, având posibilitatea transmiterii acestora către U.A.T. Cenad, prin
hotărâre de consiliu local. D-nul primar, ținând cont că consiliul local a mai emis hotărâri în
acest sens, propun retransmiterea către inspectorat a ultimelor hotărâri emise. S-a aprobat în
unanimitate de voturi propunerea primarului.
În continuare au fost purtate discuții libere.

Preşedinte de sedintă ,
Giuricin Carmen

Secretar general,
Marianuţ Miroslav

