
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 16.12.2019 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-na Fürge Nicoleta-Florica , care preia lucrările ședinței și  

prezintă următoarea, 

        

                                                              ORDINE DE ZI: 

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

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor 

speciale pe anul 2020; 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Agendei cultural- sportive pe anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al comunei Cenad, județul Timiș;   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării numitului Bandi Levente în funcția de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Bandi Viktoria;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzârii terenului înscris în CF 403539 

proprietate privată a comunei Cenad, câtre proprietara construcției , cumpărate în 

baza Legii nr.112 / 1995; 
7. 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.56 / 2019. 

Pct.2 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.57 / 2019. 

Pct.3 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.58 / 2019. 

Pct.4 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.59 / 2019. 

Pct.5 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.60 / 2019. 

Pct.6 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi.  Se emite Hotărârea Nr.61 / 2019. 

Pct.7 din O.Z.-Diverse. 

                      Au fost purtate discuții libere despre: 

                       - salubrizare; 

                      - stadiul proiectelor; 

  

                                Preşedinte de sedintă ,                                          Secretar General, 

                                Fürge Nicoleta-Florica                                        Marianuţ Miroslav 

               


