
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

          Incheiat azi 11.11.2020 în ședinţa ordinara a Consiliului Local Cenad, la care au 

participat toți  consilierii.  

         Au participat d-nii: Tița Andrei-Codruț -primarul comunei și  Marianuţ Miroslav-

secretarul comunei.  

         D-nul secretar general prezintă: 

        

 

                                                              ORDINEA  DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre alegerea Președintelui de ședință dintre membrii Consiliului Local al 

comunei Cenad pentru perioada noiembrie, decembrie-2020, - ianuarie -2021;  

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea revizuirii  Regulamentului de organizare și 

funcționare  a Consiliului Local al comunei Cenad, județul Timiș; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Cenad, județul Timiș; 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor de specialitate  ale Consiliului 

Local al comunei Cenad; 

5. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea proiectului  Rețelei școlare la nivelul comunei 

Cenad din cadrul Şcolii Gimnaziale comuna Cenad pentru anul şcolar 2021-2022 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Cenad, județul Timiș; 

 

Secretarul general al comunei supune spre analiză Pct. 1 din O.Z. la Proiectul de hotărâre, 
alegerea Președintelui de ședință dintre membrii Consiliului Local al comunei Cenad pentru perioada 

noiembrie, decembrie-2020, - ianuarie -2021, menționând faptul că prevederile legale sunt stabilite și la 

Pct.2 din O.Z.- aprobarea revizuirii R.O.F. a Consiliului Local. S-a aprobat în unanimitate ca alegerea 

președintelui de ședință pentru perioada de până la trei luni să se facă în ordinea alfabetică a 

consilierilor.   

Președintele de ședință ales,  d-nul Arato Marian-Florin , preia lucrările ședinței și   

supune spre aprobare ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate de voturi . 

Pct.1 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.1  / 2020. 

Preşedintele de şedinţă supune spre dezbatere şi aprobare celelalte  proiecte de hotărâre 

de pe ordinea de zi. 

 Pct.2 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.2  / 2020; 

Pct.3 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.3  / 2020; 

D-nul primar Tița Andrei-Codruț dorește să facă propunerea de stabilire a comisiilor de 

specialitate din cadrul consiliului local, după cum urmează: 

 
Comisia I -pentru administrația publică; activități economico - financiară; agricultură; 

administrarea domeniului public și privat; patrimoniu; amenajarea teritoriului și urbanism, în  

următoarea componență: 

 

1. Eva Lorin   - președintele comisiei     

2. Muntean Alexandru-Silviu - secretarul comisiei   

3. Olaru Diana-Claudia  - membru 

4. Jura-Stoia Carmen-Violeta  - membru 

5. Sopon Cristian-Emanuel - membru 

 

Comisia II-pentru activități social-culturale; culte; învăţământ; sănătate și familie; protecția 

mediului și turism, în  următoarea componență: 

 

1.   Giuricin Carmen  - președintele comisiei 

2.  Arato Roxana   - secretarul comisiei 

3.  Sopon Cristian-Emanuel - membru 

4.  Stefanovici Vasa  - membru 

5.  Arato Marian-Florin  - membru 

 

 



Comisia III-pentru muncă și protecția socială; protecție copii; tineret și sport; juridică și 

disciplină, în  următoarea componență: 

 

1. Șușman Ioan   - președintele comisiei 

2. Scurtu Ioan-Aurel  - secretarul comisiei 

3. Giuricin Carmen  - membru 

4.  Zsak Hariton   - membru 

5.  Pîț Vasile   - membru 

 

Președintele de ședință solicită consilierilor locali dacă sunt de acord cu propunerea 

primarului sau doresc să facă alte propuneri conform R.O.F. a consiliului local. Nefiind alte 

propuneri, președintele de ședință supune spre la vot propunerea primarului.  

Pct.4 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.4  / 2020; 

 În continuare președintele de ședință supune la vot și proiectul de hotărâre de la Pct.5 a 

O.Z. 

Pct.5 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.5  / 2020; 

Înainte a se face propuneri pentru alegerea viceprimarului conform proiectului de 

hotărâre de la Pct.6 din O.Z., secretarul general face precizarea,  că alegerea viceprimarului se 

face prin vot secret, respectând prevederile art. 152 din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din R.O.F. a Consiliului Local 

și prezintă una din modalitățile de vot și anume prin buletine de vot pregătite în prealabil, 

trecându-se în scris pe buletinul de vot de către consilieri, numele consilierului propus pe care 

doresc al votata. S-a aprobat în unanimitate procedura. 

D-nul primar Tița Andrei-Codruț face  propunerea pentru funcția de viceprimar al 

comunei Cenad pe consilierul EVA LORIN. 

Președintele de ședință solicită să se facă și alte propuneri dacă există. Nefiind alte 

propuneri, s-a trecut la procedura de vot amintită mai sus. În ordinea alfabetică, fiecare 

consilier a primit câte un buletin de vot pe care după exercitarea votului a fost introdus în urnă. 

După numărarea voturilor s-a constatat că d-nul consilier EVA LORIN a primit 13 voturi pentru 

din 13 consilieri, ales în unanimitate.                       

Pct.6 din O.Z.-Aprobat în unanimitate de voturi. Se emite Hotărârea Nr.6  / 2020; 

În continuare președintele de ședință trece la Pct.7 din O.Z.-diverse, prezentând adresa 

Școlii Gimnaziale Cenad cu privire la desemnarea a doi consilieri care să facă parte din 

Consiliul de Administrație a școlii. 

S-au  făcut propuneri: 

- d-na consilier local Giuricin Carmen o propune pe d-na consilier local Olaru Diana-

Claudia; 

- d-na Jura-Stoia Carmen-Violeta o propune pe d-na consilier Arato Roxana 

 Nefiind alte propuneri, președintele de ședință supune la vot. S-a aprobat în unanimitate 

ca d-na Olaru Diana-Claudia și d-na Arato Roxana să facă parte din Consiliul de Administrație 

a Școlii Gimnaziale Cenad, ca reprezentanți al Consiliului Local Cenad. 

 

 

 

 

                  Preşedinte de sedintă ,                                          Secretar general, 

                    Arato Marian-Florin                                          Marianuţ Miroslav 

               


