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T  A  B  E  L 

 
 PRIVIND SITUAŢIA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII  

CONSILIULUI LOCAL LIPOVA ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ  DIN DATA DE 12.05.2016 
 
Nr. 
crt. 

 
DENUMIRE PROIECT 

 

CVORUM 
NECESAR 

 

CVORUM 
ÎNTRUNIT 

 

APROBAT/ 
AMÂNAT/ 
RETRAS 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință – iniţiativa Primarului 
Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin. 1 

DA APROBAT 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii 
de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Lipova din data de 12.05.2016 – 
iniţiativa Primarului Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin.1 

DA APROBAT 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al oraşului Lipova din data de 
14.04.2016 – iniţiativa Primarului Oraşului 
Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin.1 

DA APROBAT 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Bugetului General Consolidat rectificat pentru 
anul 2016 al  Oraşului Lipova – iniţiativa 
Primarului Oraşului Lipova 

Majoritatea  
consilierilor în 

funcție 
 art.45 alin. 2 

DA APROBAT 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei Clubului Polisportiv de Drept 
Public “Șoimii” Lipova - iniţiativa Primarului 
Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin.1 

DA APROBAT 

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea 
dreptului de preemțiune cu privire la 
achiziționarea unui spațiu cu destinație de 
cabinet medical, situat în Orașul Lipova, 
str.Nicolae Titulescu nr.4, ap.8 – iniţiativa 
Primarului Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin.1 

DA APROBAT 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor 
poziții din Anexa 1 la HCL NR.35 din 
29.02.2016 privind aprobarea închirierii prin 
licitație publică a pajiștilor aflate în patrimoniul 
privat al Orașului Lipova – iniţiativa Primarului 
Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin.1 

DA APROBAT 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
schimbării destinației imobilului înscris în CF 
301377 Lipova, sub nr.top. 252/a, 252/b, din 
intravilan cu internat și cantină în intravilan cu 

Majoritatea 
consilierilor 
în funcție 

 art.45 alin. 2 

DA APROBAT 



școală cu clasele I-IV – iniţiativa Primarului 
Oraşului Lipova 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri vizând terenul înscris în CF 303108 
Lipova, sub nr. top.487/a - iniţiativa 
Primarului Oraşului Lipova 

Două treimi 
din numărul 

total al 
consilierilor 

locali în funcţie 
art.45 alin.3 

DA APROBAT 

10. Proiect de hotărâre privind declararea de 
interes public a unor bunuri ce deservesc 
reţeaua de apă-canal a oraşului Lipova - 
iniţiativa Primarului Oraşului Lipova 

Două treimi 
din numărul 

total al 
consilierilor 

locali în funcţie 
art.45 alin.3 

DA APROBAT 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  
apartamentului nr. 3B, din imobilul situat in 
Lipova, str. B.P. Hasdeu nr. 62, către dl. Cuc 
Florin - iniţiativa Primarului Oraşului Lipova 

Două treimi 
din numărul 

total al 
consilierilor 

locali în funcţie 
art.45 alin.3 

DA APROBAT 

12. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei 
speciale de salubritate pentru utilizatorii 
serviciului care nu au încheiat contract de 
prestare a serviciului cu operatorul de 
salubrizare menajeră - iniţiativa Primarului 
Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor în 

funcție 
 art.45 alin. 2 

DA APROBAT 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri în cadrul A.G.A. la S.C COMPANIA DE 
APĂ S.A. - iniţiativa Primarului Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin.1 

DA APROBAT 

14. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 
Consiliului local nr.180/15.12.2015 privind 
reglementarea situației juridice a terenului 
situat în Lipova, str.Sarmisegetuza, nr. 4 - 
iniţiativa Primarului Oraşului Lipova 

Majoritatea 
consilierilor 

locali prezenţi 
art.45 alin.1 

DA APROBAT 
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