Statutul comunei Cenad1

CAPITOLUL I - Date geografice
1.1. Asezare geografică.
Comuna Cenad este situată în partea de nord-vest a județului Timiș, învecinându-se la nord, prin granița naturală (râul
Mureș), cu Ungaria, la vest cu comunele Beba Veche şi Dudeştii Vechi, la sud-est cu orașul Sânnicolau Mare.
Teritoriul cuprinde localitatea de reședinţă, fără niciun sat aparținător.
1.2. Suprafața
Suprafața comunei este de 8.491 ha, din care:
- teren agricol 7.383 ha;
- teren neagricol 1.108 ha.
1.3. Relieful.
Teritoriul comunei este în întregime câmpie, cu pantă redusă pe direcția sud-vest. Aparţinând zonei de câmpie a
domeniului panonic, formaţiunile de ramură şi fundament se întâlnesc la mari adâncimi şi sunt șisturi cristaline şi roci
eruptive. Formațiunile sedimentare de suprafaţă şi adâncime cuprind: nisipuri, pietriş şi argile.
Teritoriul potențial dispune şi de rezerve de hidrocarburi lichide şi de apă geotermală. În partea de nord a comunei,
curge râul Mureş.
1.4. Clima.
Clima este temperat continentală, moderată, cu influențe mediteraneene, mai ales vara.
În timpul primăverii și începutul verii, sunt dominante masele de aer temperat-oceanice, cu precipitații abundente. În
cursul anului, predomină masele de aer maritime din vest, cu umiditate suficientă.
Temperatura medie anuală este de 10,90 C. Luna cea mai caldă este iulie, cu temperatura medie de 20,90 C, iar cea mai
rece este ianuarie, cu temperatura medie de -1,40 C.
Temperatura medie iarna este pozitivă, de 0,40 C, și pe întreg sezonul rece este de 30 C.
Temperaturi extreme s-au înregistrat la 20 august 1946, de 41,50 C, și la 24 ianuarie 1963, de -33,60 C.
Cele mai multe zile de îngheț sunt în luna ianuarie.
Cantitatea medie anuală de precipitații atmosferice este cuprinsă între 700-750 litri/mp. Ploile lunii iunie reprezintă 17%
din cantitatea anuală, în întreaga vară precipitațiile însumând 32%, iar cele de iarnă 19%.
Frecvența lunară a vânturilor este din vest-est 19,2%, și nord-sud 19,4%.
1.5. Resurse naturale
Teritoriul comunei dispune în subsol de hidrocarburi lichide și apă geotermală.
Solul oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în principal a cerealelor, a plantelor tehnice şi furajere
şi pomicultură.
1.6. Zonele protejate şi monumente ale naturii.
Zona naturala protejată, de interes național, este Pădurea Cenad şi zona dintre dig și Mureş - Parcul Natural Lunca
Mureșului.
CAPITOLUL 2 - Date istorice
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Comuna este atestată documentar încă din epoca bronzului, cum reiese din datele mai multor culturi: Starčevo-Criş,
Vinča, Tisa și altele.
Între anii 1000-1030, este reședința voievodatului român Ahtum.
În anul 1028, este schimbată denumirea din Morisena în Cenad.
În aniul 1701, este dărâmată cetatea Cenadului şi pe fundaţia cetăţii locuitorii construiesc comuna Cenad.
În anul 1781, se face divizarea Cenadului în două comune și anume: Cenadul Sârbesc și Cenadul German.
În anul 1858, comunele se reunesc, Cenadul fiind socotit orășel de câmpie. În anul 1859, revine din nou la denumirea
de comună avută anterior.
În anul 1911, își schimbă denumirea din Cenadul Sârbesc în Cenadul Mare şi din Cenadul German în Cenadul Vechi.
CAPITOLUL 3 – Populația comunei
Populația comunei la 31 decembrie 2011, conform Recensământului populaţiei şi locuinţelor, este de 4.042 de
locuitori, din care 1.980 de bărbați şi 2.062 de femei.
Pe naționalități: români 2674, rromi 534, maghiari 519, sârbi 267, germani 24, bulgari 14, ucraineni 4, slovaci 1, rușilipoveni 1, croați 1, italieni 1, polonezi 1, alte etnii 1.
După religie: ortodoxă (români și sârbi) – 2.855, romano-catolică - 757, greco-catolică - 259, penticostală - 97, baptistă 29, adventistă - 15, reformată - 13, altă religie - 17.
CAPITOLUL 4 - Organizarea administrativ-teritorială
Comuna Cenad este unitate administrativ-teritorială organizată în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei
locale, deconcentrării serviciilor publice, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale.
Autoritățile administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală în comună sunt:
- consiliul local, ca autoritate deliberativă.
- primarul, ca autoritate executivă.
Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o
structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local
şi dispoziţiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.
Conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea
IV – Rețeaua de localități, comuna Cenad este de RANGUL IV.
Sediul primăriei şi consiliului local - în clădirea din Cenad nr. 652.
Data constituirii consiliului local: 25 iunie 2012. Configuraţia politică a consiliului local Cenad:
-P.D.-L.;
-U.S.L.;
-U.D.M.R.;
-P.P.D.D.
Căile de comunicație:
- linia C.F.R., care face legătura cu Timișoara;
- DN 6, care face legătura cu țările europene prin vama Cenad.
În comună ființează:
- punctul de trecere frontieră Cenad-Kiszombor;
- școala cu clasele I-VIII - subordonată I.S.J.Timiș;
- grădinița cu program prelungit;
- 2 biblioteci: 1 școlară, 1 comunală;
- 1 muzeu;
- 4 biserici: 1 ortodoxă română,1 ortodoxă sârbă, 1 romano-catolică, 1 greco catolică;
- 1 mănăstire;
- 1 casă de rugăciuni penticostală;
- 1 casă de rugăciuni baptistă;

- 1 ziar local „Cenăzeanul“, sponzorizat de primărie;
- rețea de televiziune prin cablu;
- Internet.
Activitatea de bază a comunei o constituie agricultura. Servicii publice în comună:
- rețeaua electrică;
- rețeaua de alimentare cu apă 36 km, cu 4 hidrofoare şi 1 hidrosferă;
- rețea de canalizare 9 km şi 1 stație de epurare;
- 1 dispensar uman cu: 2 medici de familie, 2 medici stomatologi, 1 asistent;
- 1 dispensar veterinar cu 1 tehnician;
- 2 farmacii umane particulare;
- poștă, gară C.F.R., cooperativă de credit;
- 2 mori;
- 1 brutărie;
- 1 atelier coafură;
- 1 piaţă agroalimentară;
- 1 cooperativă de consum;
- 1 carieră de nisip a primăriei;
- serviciu de salubrizare;
- 1 pădure în zona Parcului Natural Lunca Mureșului;
- 4 ateliere de tâmplărie - persoane fizice, 1 atelier mecanic, 1 lăcătușerie, 1 reparații auto, 1 vulcanizare;
- 23 magazine mixte;
- birouri vânzare asigurări;
- 1 magazin în vamă;
- 2 birouri de schimb valutar;
- 1 pensiune.
Patrimoniul public:
- 4 clădiri ale școlii generale;
- fosta școală maghiară, unde este cantina primăriei;
- atelierul mecanic al primăriei;
- clădirea postului de poliție;
- străzi comunale 36 km;
- trotuare betonate 86.400 mp;
- 86 poduri;
- 178 podețe;
- rețea alimentare cu apă 36 km;
- 1 hidrosferă 60.000 litri;
- 5 hidrofoare;
- cișmele publice - 31 buc. fântâni arteziene, din care 13 active;
- rețea canalizare 9 km;
-1 stație epurare - în stadiu de finalizare;
-1 teren sport 10.010 mp;
- piață 500 mp.
Monumente istorice:
- 1 tip cruce la Biserica ortodoxă română;
- 1 tip cruce în centrul comunei;
- 1 tip cruce la Biserica ortodoxă sârbă;
- 1 tip statuie la Biserica ortodoxă sârbă;
- 1 tip cruce la Mureș;
- 1 tip obelisc în fața Bisericii romano-catolice;
- 1 tip monument la cimitirul romano-catolic;
- 1 tip statuie - Sf. Gerhard, în fața Bisericii romano-catolice.
Neproductiv bălți: Vir, Groapă, Bicărie, Comisaroșu, Grăniceri, Cristeț, Morminț (cimitir ortodox), cimitir catolic 2,
Herbei;

- drumuri extravilan;
- 2 clădiri foste stațiuni de montă.
Patrimoniul privat: primăria nr. 652
- pompe funebre nr. 1396
- dispensar uman nr. 646
- 3 imobile închiriate.
Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea în comună sunt:
- U.S.L.;
- P.D.-L.;
- P.R.M.;
- U.D.M.R.;
- P.P.D.D.;
- P.R. PRO Europa.
Persoanele care au o contribuţie deosebită pe plan economic, social şi cultural, edilitar-gospodăresc, benefică pentru
comună, pot primi titlul de cetăţean de onoare.
Cetăţenii comunei au dreptul de a participa, prin modalităţile prevăzute de lege, la viaţa politică, economică, socială şi
cultural-sportivă a comunei.
Problemele de interes deosebit din comună se supun, în condiţiile legii, aprobării cetăţenilor, prin referendum organizat,
prin adunare cetățenească.
Propunerile făcute în adunarea cetățenească se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului.
Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta consiliului local la prima sedinţă pentru dezbatere.
Hotărârea adoptată de consiliul local se va aduce la cunoștinţa publică prin grija secretarului.
Patrimoniul comunei se supune anual inventarierii.
Bunurile şi criteriile potrivit cărora acestea pot fi date în administrarea unor regii autonome şi instituții publice sau care
pot fi închiriate sau concesionate, atribuite în folosință gratuită, se vor stabili de către consiliul local.
Criteriile care vor sta la baza cumpărării sau vânzării bunurilor proprietate privată vor fi:
a) în interesul şi beneficiul comunei;
b) utilitatea bunului;
c) licitație publică;
d) oferte de preţ.
Primăria se poate asocia cu persoane juridice române şi străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alți parteneri
sociali, în următoarele condiții:
a) în interesul local;
b) ofertă de asociere;
c) utilitatea asocierii;
d) beneficiul asocierii.
Comuna Cenad este înfrățită cu comuna Apátfalva din Ungaria.
Consiliul local va hotărî, în conformitate cu prevederile legale, modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor unor
instituţii publice de interes local şi a altor obiective locale.
În comuna fiinţează:
- echipa de fotbal „Mureșul Cenad“, care activează în campionatul județean;
- formația de tamburași „Lale sa Moriša“.
Prezentul statut a fost adoptat de Consiliul Local şi nu va putea fi modificat decât numai cu aprobarea Consiliului
Local.
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