
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 21.10.2019 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 Cornut Gheorghe , care preia lucrările ședinței și  

prezintă următoarea, 

        

                                                        ORDINE DE ZI: 

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

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Organigramei  și Statului de funcții al 

aparatulului de specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș;  

3. Proiect de hotărâre privind  constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Cenad, județul Timiș; 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii  unui contract de asistență juridică și 

reprezentare în instanță  cu cabinet individual de avocatură care să reprezinte interesele U.A.T. 

Cenad , județul Timiș;  

5. Prezentarea Deciziei nr.102 / 2 din 24.09.2019 și a Deciziei nr.41 din 30.09.2019 a Camerei de 

Conturi Timiș în urma Raportului de Audit financiar efectuat la nivelul U.A.T. Cenad  în 

perioada august 2019; 

6. 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.45 / 2019. 

Pct.2 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.46 / 2019. 

Pct.3 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.47 / 2019. 

Pct.4 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.48 / 2019 

Pct.5 din O.Z.-Prezentarea Deciziei nr.102 / 2 din 24.09.2019 și a Deciziei nr.41 din 30.09.2019 

a Camerei de Conturi Timiș în urma Raportului de Audit financiar efectuat la nivelul U.A.T. Cenad  în 

perioada august 2019 de către d-l primar Crăciun Nicolae. Se vor lua toate măsurile pentru punerea în 

aplicare a recomandărilor trasate, repectiv și cele de a contesta unele măsuri, chiar și în instanță. 

Pct.6 din O.Z.-Diverse. 

                      Au fost purtate discuții libere despre: 

                       - salubrizare; 

                      - stadiul proiectelor; 

  

 

 

                                Preşedinte de sedintă ,                                          Secretar, 

                                  Cornut Gheorghe                                         Marianuţ Miroslav 

               


