
 
A N U N Ţ 

 din data de 20.01.2020  
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală-

republicată,Consiliul Local Cenad aduce la cunoştinţa publică Proiectele de hotărâri care vor fi dezbătute în şedinţa 

ordinară din data de 20.02.2020, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei  şi Statului de Funcţiuni al aparatului de specialitate al 

primarului din cadrul Primăriei Comunei Cenad, Judeţul Timiş; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Cenad, judeţul Timiş pentru anul 2020; 

 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile  din domeniul public în domeniul privat al comunei Cenad, 

județul Timiș; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarii  numitei Costa Camelia  în functia de 

          asistent personal al  persoanei cu handicap grav Costa Diana-Casandra;  

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului bursei  şcolare de ajutor social acordate din bugetul comunei 

Cenad, elevilor  Şcolii Gimnaziale comuna Cenad, pentru anul şcolar 2019-2020; 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 datorată de Comuna Cenad, 

județul Timiş, la Asociația Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM; 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 datorată de Comuna Cenad, 

județul Timiş, la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș; 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 datorată de Comuna Cenad, 

județul Timiş, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș; 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 datorată de Comuna Cenad, 

județul Timiş, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2020 datorată de Comuna Cenad, 

județul Timiş, la Asociația Comunelor din Romania; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului și plații de  cotizației anuale către  Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,, Distribuție Gaz Timiș Vest ” pentru anul 2020; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii  imobilelor  înscrise în C.F nr. 402451 Cenad și C.F. nr.402452 Cenad,  

judeţul Timiş; 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea  taxei speciale de salubrizare la nivelul U.A.T. Cenad, județul Timiș pentru anul 

2020; 

15. Proiect de hotărâre privind propunerea de introducere în intravilan din extravilan a unor imobile , conform Planșei de 

Reglementări Urbanistice, Zonificare,  de pe teritoriul administrativ  al comunei Cenad, județul Timiș; 

 

Termenul  de depunere a propunerilor, sugestilor, opinilor este 20.01.2020-31.01.2020 inclusiv.  

 Documentaţia aferentă proiectelor de hotărări se poate solicita de la sediul Primariei comunei Cenad nr.652, 

judeţul Timiş,Cod 307095, la numerele de telefon:0256374501;0256374820;sau la E-mail:primaria@cenad.ro,  respectiv 

pentru  locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare. 

                                  Secretar, 

                         Marianuţ Miroslav 

       


