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PROCES VERBAL
încheiat azi, 17.10.2016, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local
Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.443/17.10.2016, emisă de Primarul oraşului Lipova

La şedinţa de îndată a Consiliului local Lipova din data de 20.08.2015 participă: dl. Primar Jichici
Iosif Mircea și d-na Pop Corina Cătălina – Secretar al orașului Lipova, iar din totalul de 17 consilieri
sunt prezenţi un număr de 16 consilieri, absenți fiind: dl. Viceprimar Dodon Vasile.
Dl.Mihai Ionel Gheorghe, președintele de ședință, deschide lucrările şedinţei de consiliu,
constatând că sunt statutari şi dă citire Dispoziţiei Primarului nr.443/17.10.2016, privind convocarea
Consiliului local al oraşului Lipova în şedinţa de astăzi, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al
oraşului Lipova din data de 17.10.2016 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor înscrise în CF 300130 Lipova, sub nr.
cadastral 300130 și CF 305646 Lipova sub nr. cadastral 305646 situate în Lipova, str. Șoimoș nr.
152 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al Oraşului
Lipova din administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova în administrarea Consiliului Judeţean
Arad – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova.
Dl. Preşedinte Mihai Ionel Gheorghe, dă citire pct. 1 de pe ordinea de zi a şedinţei, proiect de
hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului
Lipova din data de 17.10.2016 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată
expunerii de motive - întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea- Primarul oraşului Lipova şi raportului
de specialitate – întocmit în acest scop de către d-na Pop Corina Cătălina – Secretar al oraşului
Lipova.
Supus la vot, este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”.
Dl. Preşedinte Mihai Ionel Gheorghe, dă citire pct. 2 de pe ordinea de zi a şedinţei, proiect de
hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor înscrise în CF 300130 Lipova, sub nr.
cadastral 300130 și CF 305646 Lipova sub nr. cadastral 305646 situate în Lipova, str.
Șoimoș nr. 152 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea- Primarul oraşului Lipova şi raportului de specialitate –
întocmit în acest scop de către doamna Suba Cristina, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Urbanism
A.T și Autorizări Transporturi din aparatului de specialitate al Primarului Orașului Lipova. Domnul
Jichici Iosif Mircea- Primarul oraşului Lipova spune că este necesar si oportun transmiterea Cetății
Șoimoș către Consiliul Județean Arad, în vederea promovării și obținerii finanțării pentru proiectul
”Restaurarea Cetății Șoimoș” prin P.O.R 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului naural și cultural. Cele două
parcele propuse pentru alipire, sunt localizate la baza dealului cetății, cea in suprafata de 1116 mp
fiind parțial ocupată de cladirea fostului cămin cultural Șoimoș, iar cea în suprafață de 404 mp
intravilan viran.
Ambele parcele se află în domeniul public al orasului Lipova, iar parcela nou rezultată, va face,
odată cu celelalte imobile, obiectul transmiterii în administrare către Consiliul Județean Arad.
Supus la vot, este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”.
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Dl. Preşedinte Mihai Ionel Gheorghe, dă citire pct. 3 de pe ordinea de zi a şedinţei, proiect de
hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al Oraşului Lipova
din administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova în administrarea Consiliului
Judeţean Arad – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea- Primarul oraşului Lipova şi raportului de specialitate –
întocmit în acest scop de către doamna Suba Cristina, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Urbanism
A.T și Autorizări Transporturi din aparatului de specialitate al Primarului Orașului Lipova. Jichici Iosif
Mircea- Primarul oraşului Lipova spune că acest proiect de hotărâre este necesar pentru predarea în
termen a Cetății Șoimoș în administrarea Consiliului Județean Arad în vederea depunerii unui proiect
P.O.R.
Supus la vot, este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”.
Constatându-se că nu mai există alte probleme la ordinea de zi a şedinţei, se declară închise
lucrările şedinţei de consiliu.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în trei exemplare originale.
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