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Stimate Doamne şi Domni Consilieri Locali, 

Domnule Primar, 
 

 

Oraşul Lipova, cu toate particularităţile sale, precum şi cu tot ceea ce reprezintă din 

punct de vedere turistic şi socio-economic, aduce în prim plan posibilităţi multiple  de  

dezvoltare, promovare şi valorificare superioară a resurselor regăsite atât în oraş , cât şi în 

împrejurimi.  În acest sens, conducerea Primăriei oraşului Lipova, doreşte să intervină mereu 

în dezvoltarea acestui oraş, în cele mai importante domenii ale sale şi va avea mereu în vizor 

dezvoltarea unor noi produse şi servicii în oraşul Lipova.   

Principalul obiectiv al întregii activităţi desfăşurate de reprezentanţii administraţiei 

locale, are în vedere obţinerea unor rezultate pozitive şi cât mai avantajoase în cele mai 

importante ramuri care influenţează bunăstarea oraşului şi a locuitorilor săi. 

     Prezentul raport se doreşte a fi atât o sinteză a activităţii viceprimarului în perioada 

menţionată, cât şi un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a punerii 

în aplicare a hotărârilor Consiliului Local al Oraşului Lipova. 

     În perioada Ianuarie 2016 – Decembrie 2016, Consiliul Local Lipova s-a întrunit într-

un numar total de 18 şedinţe (ordinare, extraordinare sau de îndată), o mare parte dintre ele 

vizând administrarea domeniului public şi privat al oraşului Lipova, activitatea de buget 

finanţe a oraşului precum şi evenimentele cultural-sportive. 

Prezenţa mea la şedinţele de consiliu pe parcursul perioadei anterior specificate, atât în 

calitate de viceprimar al oraşului cât şi în cea de consilier local, o apreciez ca fiind una foarte 

bună, în cursul anului 2016, în perioada ianuarie-decembrie 2016, Consiliul Local s-a întrunit 

într-un număr total de 17 şedinţe, din care 10 şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare,  1 

şedinţă de îndată şi 1 şedinţă de constituire.  

În cadrul şedinţelor din anul 2016 au fost date spre adoptare un număr de 190 Proiecte 

de hotărâri, din care: 

 Număr total de Hotărâri adoptatate -  187 

 Număr de hotărâri retrase de pe ordinea de zi  - 1 

 Număr de hotărâri amânate - 2 

 Număr de hotărâri respinse – 0 
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     În perioada la care facem referire în prezentul raport de activitate, în calitate de 

viceprimar al oraşului Lipova, am avut  în subordinea mea directă următoarele servicii şi 

compartimente care fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Lipova:  

 Serviciul Administrativ şi  Pieţe, Târguri, Oboare: 

- Biroul Administrativ; 

- Compartimentul Pieţe, Târguri, Oboare. 

 Direcţia Infrastructură(Întreţinere, Reparaţii) Zone Verzi; 

 Compartimentul Cultură şi Sport. 

     În continuare, vă prezint în detaliu rapoartele fiecăruia dintre serviciile şi 

compartimentele anterior specificate care aparţin unităţii administrativ teritoriale a oraşului 

Lipova.  

 

 

1.SERVICIUL  ADMINISTRATIV  ŞI  PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE 

Serviciul Administrativ şi Pieţe, Târguri, Oboare  din cadrul Primăriei Oraşului 

Lipova,cuprinde următoarele funcţii: Pleş Cristian – inspector (şef serviciu), Pleş Raluca – 

inspector, Rancu Emanuel – inspector, Suciu Mariana – casieră, Lingurar Laura – muncitor 

necalificat, Pascu Marcela – muncitor necalificat, Balint Marius – operator cazan, Suciu Ioan 

– operator cazan,Vasile Cristinel – operator cazan, Stoiconi Ioan – paznic, Baltă Ioan – şofer, 

Dorgoşan Graţian – şofer, Sorca Viorica – îngrijitor curăţenie, Balint Liliana – muncitor 

necalificat. 

 

1.1. BIROU  ADMINISTRATIV 

Activitatea desfăşurată de către Biroul Administrativ din cadrul Primăriei oraşului Lipova, 

compartiment reprezentat de către Dl. Rancu Gheorghe, pentru anul 2016,  a fost următoarea: 

1.   Efectuarea unui număr de 1230 note de recepţie (calitativă şi cantitativă) a bunurilor 

intrate în gestiune în programul de contabilitate. 

2. Efectuarea unui număr de 780 bonuri de consum ; 

3. S-au întocmit fişele de magazie pentru carburantul necesar autovehiculelor din dotare ; 
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4. S-au întocmit fişele de magazine din programul de contabilitate pentru restul 

activităţilor ; 

5. S-au întocmit un număr de 85 de procese verbale de dare în folosinţă a obiectelor de 

inventar ; 

6. S-au întocmit referate şi comenzi aferente documentelor ; 

7. S-a participat la distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană ; 

8. S-a participat la cursuri de perfecţionare, pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor la 

locul de muncă; 

9. S-au îndeplinit şi alte activităţi conform fişei postului. 

 

1.2. COMPARTIMENT PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE 

Piaţa Agroalimentară din Lipova a fost inaugurată în 06.09.2008 şi este situată pe 

strada Vasile Bugariu nr. 1, activitatea sa fiind reglementată prin Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  Lipova, nr. 111/29.08.2008, 

regulament ce a fost întocmit conform regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern 

nr. 348/ 26.03.2004. 

Serviciului Pieţe, Târguri şi Oboare Lipova îi revine obligaţia administrării pieţei cu 

întreaga paletă de servicii oferită populaţiei si agenţilor economici în această activitate. 

Scopul acestui regulament este de a reglementa şi a organiza comerţul în cadrul Pieţei 

Agroalimentare Lipova  precum şi stabilirea dotărilor minime necesare desfăşurarii acestei 

activităţi. 

Conform acestui regulament, în piaţă au acces numai Producătorii individuali  care au 

Certificat de Producator eliberat de  primării, conform Hotărârii de Guvern nr. 66/2001, şi 

comercianţii care îşi atestă calitatea de comerciant, în acest sens fiind efectuate controale 

periodice de către Poliţia Locală împreună cu Administraţia Pieţei, Garda Financiară şi  

Oficiul pentru Protecţia Consumatorului. 

Piaţa Agroalimentară Lipova, cuprinde 2 locaţii :  

 Hala agroalimentară; 

 Piaţa de cereale; 
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Închirierea sau rezervarea meselor se face pe durata unei luni calendaristice, 

contravaloarea rezervarii se încasează pe bază de factură fiscală şi chitanţă, pe aceasta 

notându-se luna pentru care se face rezervarea  şi numărul mesei . De asemenea, persoanele 

care îşi rezervă masă, nu sunt scutite de taxa forfetară zilnica, care este diferenţiată  pentru 

Producatorul Individual şi pentru I.F, P.F, sau S.C. 

Repartizarea persoanelor la mese se face în ordinea sosirii.  

 Lunar, se acordă pentru rezervarea mesei, întâietate persoanelor care şi-au plătit masa 

în luna anterioară, iar în cazul în care aceştia nu-şi plătesc mesele, acestea vor fi redistribuite 

persoanelor care îşi manifestă intenţia de a ocupa o masă în cadrul Pieţei agroalimentare din 

Lipova. 

 Hala agroalimentară este dotată cu un număr de 87 de mese şi 12 boxe. 

     În cadrul Halei Agroalimentare se mai află şi un număr de 6 boxe pentru vânzarea 

produselor lactate, dotate cu un număr total de 22 cuşete.  

 

Orarul de funcţionare al Pieţei Agroalimentare este următorul: 

Hala Agroalimentară: 

Luni – Vineri: 06.00 – 18.00 

Sâmbătă:       06.00 - 14.00 

Piaţa de Cereale: 

Sâmbătă: 06.00 – 12.00; 

Evidenţa persoanelor care rezervă mesele din cadrul Pieţei Agroalimentare  este ţinută 

de către administratorul pieţei  într-un Registru pentru Evidenţa Producătorilor Individuali şi a 

Comercianţilor , care se completează lunar . 

Evidenţa încasărilor zilnice se ţine într-un borderou diferenţiat pe fiecare piaţă în parte. 

Cântarele se eliberează în funcţie de cereri, pe baza unui act de identitate, care se 

reţine până la returnarea cântarului. Cântarele din Piaţa Agroalimentară Lipova sunt verificate 

metrologic, fiecare dintre ele având o fişă metrologică cu vizele la zi. 

Încasările se depun zilnic la casieria Primăriei, excepţie făcându-se în zilele de 

sâmbată, când încasările se cumulează cu cele de vineri şi se depun la Primărie în zilele de 

luni. 
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În decursul anului 2016 s-au executat lucrări de modernizare la piaţa de cereale, s-au 

executat servicii de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie în Hala Agroalimentară şi în jurul 

acesteia, inclusiv pe platourile care se află in fata şi în spatele halei, clădirea Primăriei şi în 

zone din oraş precum Parcul Central, Parcul din str. Libertăţii, zona Băilor Lipova, zona Văii 

Şoimoşului şi Valea Mare şi în alte zone cu probleme. 

În cadrul compartimentului Administrativ, tot personalul şi-a îndeplinit atribuţiile de 

serviciu conform fişei postului.  

Administratorul şi inspectorul de specialitate al pieţei organizează activitatea 

pieţei, verifică încasările zilnice, verifică rezervările lunare şi identifică producătorii şi 

comercianţii restanţi, verifică completarea situaţiei zilnice de încasări, completează Registrul 

pentru evidenţa producătorilor şi comercianţilor din cadrul Pieţei, urmăreşte încasarea taxei la 

piaţa de cereale, supravegheză activitatea de curăţenie şi asigură liniştea şi ordinea în cadrul 

pieţei. 

Casiera se ocupă de deschiderea pieţei, încasează taxa zilnică şi rezervarea lunară a 

meselor şi a cuşetelor de lapte, încasează chiriile de la boxele închiriate către agenţii 

comerciali, depune banii la caseria Primăriei şi se ocupă de închirierea cântarelor. 

Muncitorii necalificaţi se ocupă zilnic de curăţenia dn cadrul Pieţei 

Încasări în anul 2015: 

        În luna ianuarie 2016, s-au încasat 8 009 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna februarie 2016, s-au încasat 9 775 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna martie 2016 s-au încasat 10 756 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna aprilie 2016, s-au încasat 14 026 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna mai 2016, s-au încasat 15 446 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna iunie 2016, s-au încasat 13 458 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna iulie 2016, s-au încasat  14 372 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna august 2016, s-au încasat 15 186 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna septembrie 2016, s-au încasat 14 445 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna octombrie 2016, s-au încasat 14 031 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna noiembrie 2016, s-au încasat 12 529 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna decembrie 2016, s-au încasat 11 335 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 
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 În total, în cele 12 luni de activitate mai sus mentionate, s-au încasat 153 

368   lei. 

 Începând cu 06 septembrie 2008 s-a urmărit buna desfăşurare a tuturor activităţilor 

începând cu darea în folosinţă a Halei Agroalimentare , trecerea Halei de Lactate şi a Pieţei de 

Cereale în administrarea serviciului, Piaţa Agroalimentară şi realizarea activităţilor curente 

aferente acestei activităţi. 

        În realizarea activităţilor menţionate, personalul Serviciului Pieţe, Târguri şi Oboare şi-a 

îndeplinit în întregime atribuţiile de serviciu, conform celor înscrise în fişa postului. 

 

2. COMPARTIMENT  CULTURĂ  ŞI  SPORT 

    În cadrul Compartimentului Cultura şi Sport, în perioada ianuarie-decembrie 2016, au fost 

desfăşurate diverse activităţi, atât culturale cât şi sportive, activităţi descrise în următoarele 

rânduri. 

1. Participarea, prin implicare şi organizare a tuturor activităţilor şi evenimentelor 

desfăşurate în cadrul Centrului Recreativ Orăşenesc Lipova. 

2. Colaborarea cu toate instituţiile locale (instituţiile de învăţământ de pe raza oraşului 

Lipova, Clubul Copiilor Lipova, Muzeul Oraşului Lipova, Centrul Teritorial de 

Voluntariat, Fundaţia AMC Betleem Lipova, Cruce Roşie Lipova etc.) pentru 

realizarea diverselor activităţi organizate pe parcursul anului cu diferite ocazii 

(Sărbătoarea Crăciunului, Sărbătorile Pascale, 1 Iunie, 1 şi 8 Martie, precum şi alte 

spectacole organizate în scop caritabil sau de divertisment, simpozioane etc.) şi 

asigurarea tuturor resurselor necesare pentru buna desfăşurare a fiecărui eveniment 

organizat. 

3. Participarea, în colaborare cu Liceul Atanasie Marienescu la etapa Judeţeană a O.N. 

S. Ş. la Cross. 

4. Participarea la organizarea Memorialului Cristian Horga la Baschet împreună cu 

grupul şcolar Atanasie Marienescu Lipova 

5. Participarea la distribuirea de alimente UE. 

6. Formulare şi transmitere răspunsuri la adresele primite. 

7. Participarea la inventarierea fondului de carte a Bibliotecii Orăşeneşti Lipova. 

8. Coordonarea activităţii de Biblionet.  
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9. Participarea la diverse activităţi şi cursuri desfăşurate în cadrul Bibliotecii Judeţene 

« A.D.Xenopol » Arad. 

10. Participarea la activităţile desfăşurate de Primăria oraşului Lipova şi Clubul Copiilor 

Lipova de Ziua Internaţională a Copilului. 

11. Colaborare continuă cu instituţiile de învăţământ, pentru descoperirea copiilor 

talentaţi în sport. 

12. Participarea la realizarea de diverse inventare.       

13. Executarea altor atribuţii  primite din partea conducerii. 

 

 

1. DIRECŢIA  INFRASTRUCTURĂ (ÎNTREŢINERE, REPARAŢII)       

ZONE  VERZI 

     În perioada Ianuarie 2016 – Decembrie 2016, în cadrul  Direcţiei Infrastructură 

(Întreţinere, Reparaţii) Zone Verzi a Primăriei oraşului Lipova, s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 

1. Refacerea pavajelor deteriorate cu piatră cubică pe străzi; 

2. Executarea de reparaţii asfaltice – plombări în gropile din carosabil şi traversări; 

3. Executarea de reparaţii gropi cu zavură, criblură şi piatră concasată pe străzile 

nemodernizate; 

4. Curăţarea şanţurilor de pământ şi a acostamentelor la străzi; 

5. Toaletarea şi tăierea crengilor uscate de la pomii de pe străzi, parcuri şi zone verzi; 

6. Deszăpezirea străzilor, trotuarelor, intersecţiilor şi aleelor pietonale din oraş, curăţat şi 

transportat zăpada şi gheaţa de pe carosabil; 

7. Curăţarea căminelor şi rigolelor de scurgere ape pluviale de pe străzile din oraş; 

8. Cosit masă verde de pe şanţuri, acostamente străzi, viaducte şi cimitire eroi; 

9. Montarea de semne de circulaţie şi repararea celor deja existente pe străzi; 

10. Montarea de coşuri pentru colectarea gunoiului stradal şi repararea celor deja 

existente; 

11. Executat lucrări de întreţinere şi reparaţii la complexele de joacă pentru copii precum 

şi a mobilieruui urban din parcuri; 
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12. Executarea de zugrăveli cu lapte de var la borduri, pomi, gărduleţe şi stâlpi din beton 

pe străzi, la zonele verzi, parcuri şi în cimitirele eroilor; 

13. Montarea de corpuri de iluminat  public stradal, reparat lămpile deteriorate de pe 

stâlpii stradali şi înlocuirea becurilor arse din corpurile de iluminat stradal; 

14. Poavazarea străzilor din oraş şi a pomului de Crăciun cu ocazia Sărbătorilor de iarnă; 

15. Efectuarea de reparaţii tâmplărie şi mobilier din lemn pentru Administraţie (Birouri), 

precum şi executarea unor reparaţii la instalaţiile electrice şi sanitare din cadrul 

acestora; 

16. Măturarea şi colectarea gunoiului stradal, din parcuri şi cimitire eroi; 

17. Tăierea, crăparea şi transportarea lemnelor de foc  pentru Administraţie; 

18. Executarea de reparaţii la căminele de vizitare deteriorate de la canalizarea menajeră 

de pe străzile din oraş; 

19. Executarea unor lucrări de finisaje interioare pentru Administraţie.  

20. Executarea de reparaţii la piaţa de cereale şi animale 

21. Curăţarea, decolmatarea şi repararea podeţelor. 

22. Întreţinerea şi reabilitarea statuilor şi monumentelor din parcuri, pieţe şi străzi. 

23. Executarea reparaţiilor la trotuarele deteriorate de pe străzile oraşului. 

24. Reparaţii tâmplărie şi mobilier din lemn pentru Administraţie. 

25. Măturarea şi colectarea gunoiului de pe trotuare, rigole, străzi, parcuri, pieţele din 

oraş şi cimitire eroi. 

26. Plantarea de pomi în parcurile şi zonele verzi ale oraşului. 

27. Montarea de pavele prefabricate la trotuarele de pe străzile oraşului. 

28. Montarea de elemente prefabricate la şanţuri pe străzi. 

29. Amenajarea şi echiparea secţiilor de votare. 

30. Erbicidarea aleilor pietonale în parcuri şi trotuare la zonele verzi. 
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În cadrul Compartimentului Cultura şi Sport, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 

2016, toate activităţile culturale şi sportive, desfăşurate pe parcursul anului şi menţionate 

anterior, au fost prevăzute în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ŞI 

SPORTIVE PENTRU ANUL 2016, aprobate prin hotărâre de consiliu, după cum urmează: 

 

 
Calendarul evenimentelor cultural-sportive 

 propuse pentru anul 2016 
 

 

IANUARIE 

 
 15.01.2016: Mihai Eminescu – poetul naţional al românilor, manifestări 

cultural-literare organizate de către unităţile de învăţământ de pe raza oraşului 

Lipova în colaborare cu Primăria Lipova şi  Cenaclul Literar „MUZA” din Lipova; 

 20.01.2016: Motanul încălțat – spectacol de teatru pentru copii, organizator 

Primăria oraşului Lipova, prin Centrul recreativ.  

 26.01.2016: Gala Voluntariatului, organizat de Primaria orasului Lipova si 

Fundatia AMC Bethleem, cu Centrul Recreativ Lipova și unităţile de învăţământ 

de pe raza oraşului Lipova; 

 28.01.2016 Concursului gastronomic „Degustarea cârnaţilor bănăţeni” 

organizatori asociaţiile şvabilor bănăţeni şi publicaţia Banater Zeitung din 

Timişoara, în colaborare cu Primăria orașului Lipova. 

FEBRUARIE 

 

 01.02.2016: Participarea echipei Liceului A. Marienescu la etapa 

regională a O.N.S.S. – Olimpiada Gimnaziilor – volei gimnaziu. 

 15.02.2016 – Magie, magie, spectacol iluzionism, magie cu Cătălin Pintea, 

organizator Primăria oraşului Lipova, prin Centrul recreativ.  

 21-26.02.2016:  Atelier de confecţionat mărţişoare „ATELIERUL 

FANTEZIEI”, organizat în cadrul Muzeului orăşenesc Lipova de către Muzeul 

Lipova, în colaborare cu Clubul Copiilor şi Elevilor Lipova şi cu DGASPC Arad – 

CTF Lipova(Casele de copii de pe raza oraşului Lipova); 

 24.02.2016:  „Ziua Dragobetelui” – ediția a III a, organizator Primăria 

orașului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. 

MARTIE 
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 01.03.-08.03.2016: Ziua Internaţională a Femeii, organizator: Primăria 

Oraşului Lipova prin Centrul recreativ, în colaborare cu toate instituţiile cultural-

educative din localitate. 

 03.03.-04.03.2016: Concurs creativ: „ Ce pot face patru, sase sau opt 

mâini dibace”, concurs pentru mămici și copii, organizator: Cercul 

Atelierului Fanteziei, din cadrul Clubului Copiilor Lipova, coordonator proiect: 

prof. Iordache Camelia. 

 08.03.2016: Sărbătoarea Mamei, organizator Liceul Sever Bocu. 

 09.03.2016: Olimpiada Gimnaziilor – CROS/Etapa judeţeană a ONSS, 

organizatori: Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova şi Primăria Oraşului Lipova. 

  09.03.2016: Balul Primăverii, spectacol al Operei de Stat Timișoara, 

organizator Primăria oraşului Lipova, prin Centrul recreativ. 

 15.03.2016: Maraton sănătos, organizator Primăria Orașului Lipova prin 

Centrul recreativ, cu plecare din centrul orașului până la Băile Lipova și retur. 

 20-25.03.2016: ZIUA FRANCOFONIEI, organizată în cadrul Liceului 

„Atanasie Marienescu” Lipova. 

 26.03.2016 CUPA LIPOVEI la JUDO – ediția a II a, organizator Primăria 

orașului Lipova și Clubul Copiilor Lipova, coordonator proiect Papp Iosif.  

 MARTIE - APRILIE: Podul prieteniei Lipova-Salindres – Vizita oficiala a 

unei delegații formată din elevii Liceului A.Marienescu din orașul Lipova la 

Salindres (Franța), oraș înfrățit cu Lipova. Organizator Primăria orașului Lipova 

și Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova.  

 

APRILIE 

 
  03.04.2016: Memorialul „Cristian Horga” la Baschet. Organizator Liceul 

„Atanasie Marienescu” Lipova.  

 07.04.2016: Ziua Mondială a Sănătăţii, acţiuni de informare din domeniul 

sănătăţii în rândul elevilor din şcolile localităţii Lipova. Organizator Liceul 

„Atanasie Marienescu” Lipova în colaborare cu Primăria Lipova. 

 16.04.2016 Competiția/Concurs de ciclism mountain-bike (MTB), 

intitulată „ROCCA MTB LIPOVA 2016 – EDIȚIA II” cu participarea 

publicului larg, organizată de Primăria orașului Lipova prin Centrul Recreativ si 

cu partenerul media KISS FM LIVE ARAD, INARAD și TV ARAD. 

 21.04.2016: Proiect educativ: „Natura, casa noastră”, proiect regional. 

Organizator Liceul „Sever Bocu” Lipova în colaborare cu Primăria Lipova.  
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 22.04.2016: Târg Pascal – proiect educațional. Organizatori: Primăria 

Orașului Lipova, Liceul “Sever Bocu” Lipova.  

 22.04.2016: Ziua Mondială a Pământului, acţiuni de igienizare şi 

ecologizare pe raza localităţii Lipova. Organizator Liceul „Atanasie Marienescu” 

Lipova în colaborare cu Primăria Lipova şi cu O.N.G.-uri din localitate.  

 

MAI 

 
 09.05.2016: Ziua Europei acţiuni de informare în şcoli, simpozioane, etc. 

Organizatori: instituţiile de învăţământ din oraşul Lipova în colaborare cu 

Primăria Lipova. 

  09.05.2016: Ziua CRUCII ROŞII INTERNAŢIONALE, cursuri de pregătire 

voluntari.  

 12.05.2016 – PETER PAN, spectacol teatru de copii, Teatru de Stat 

Timișoara, organizator Primăria orașului Lipova prin Centru recreativ.  

 13.05.2016 Lecturi urbane – proiect educativ, organizator Liceul Sever 

Bocu în colaborare cu Primăria orașului Lipova 

 29.05.2016: Ziua Eroilor. Slujbe religioase de pomenire a eroilor neamului şi 

depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor de pe raza oraşului 

Lipova. Organizator: Primăria Oraşului Lipova. 

 27 – 30.05.2016: Organizarea şi desfăşurarea BALULUI ABSOLVENŢILOR 

2016 din liceele lipovane. Organizatori: Liceele „Atanasie Marienescu” şi 

„Sever Bocu” din Lipova în colaborare cu Primăria Lipova; 

 05.2016: Campionatul National de Atletism pentru copii de categoria I 

si II, cu participarea unor elevi din clase cu program sportiv integrat. 

Organizator Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova. 

 05.2016 Revista Grădiniței JUNIOR, tipărită de către Liceul Sever Bocu. 

 

IUNIE 

 

 01.06.2016 Ziua Internațională a Copilului:  acțiuni recreative, concursuri 

organizate de Clubul Copiilor Lipova în parteneriat cu Primăria orașului Lipova 

și instituțiile de învățământ școlar și preșcolar. 

 

 04.06.2016: Ziua Mondială a copiilor victime ale agresivităţii, acţiuni 

de informare prin răspândirea de materiale tematice(afişe, pliante, 
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ecusoane, etc.) în rândul populaţiei şi organizarea de dezbateri tematice în 

şcoli şi instituţii. Organizator: Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova. 

 05.06.2016. Ziua Mondială a Mediului, organizare de acţiuni specifice 

de protecţie a mediului înconjurător, de ecologizare a malurilor Mureşului, 

a parcurilor şi zonelor verzi din oraş, etc. Organizatori: Primăria Oraşului 

Lipova în colaborare cu instituţiile de învăţămînt şi cu O.N.G.-uri din oraşul 

Lipova. 

  08.06.2016 Capra cu trei iezi, spectacol de teatru pentru preșcolari și 

învățământ primar, TEATRUL IOAN SLAVICI Arad, organizator Primăria 

orașului Lipova prin Centrul recreativ. 

 15–24.06.2016: Ziua Învăţătorului şi Serbarea de sfârşit de an 

şcolar”ULTIMUL CLOPOŢEL”. Organizatori: Toate instituţiile de 

învăţământ din oraşul Lipova.  

 a) Ziua Învăţătorului – premiere cadre didactice;                        

 b) Serbare de sfârșit de an – grupele mari din grădinițe    

 

IULIE 

 Finala Campionatului National de Atletism Copii – categoria I si II, 

participarea unor elevi cu program sportiv integrat 

 

AUGUST 

  
 14.08.2016 – 15.08.2016: Sărbătoarea religioasă “Adormirea Maicii 

Domnului” („Sfânta Maria Mare”) -  Târgul bianual „Maria Radna”, 

organizat de Primăria Orașului Lipova. 

 13.08.2016 AVE MARIA EDIȚIA A II A – Concert muzică sacră, 

organizator Primăria orașului Lipova prin Centrul recreativ, în colaborare cu 

Basilica MARIA RADNA, Opera de Stat și Filarmonica BANATUL din 

Timișoara. 

 24-25.08.2016: Festivalul Interjudețean “La izvor de cânt și dor”. 

Organizator: Centrul Cultural Judeţean Arad şi Asociaţia Culturală 

„IZVORUL” Lipova. 
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SEPTEMBRIE 

 
 07–08.09.2016: Sărbătoarea religioasă “Naşterea Maicii Domnului” 

(„Sfânta Maria Mică”) -  Târgul bianual „Maria Radna”, organizat de 

Primăria Orașului Lipova. 

 07–08.09.2016: ZILELE ORAŞULUI LIPOVA - propunere proiect 

cuprinzând: vernisaj expoziţie fotografie veche, parada costumelor 

populare, acţiuni sportive (turnee volei, fotbal, etc.) seară de teatru, 

program folcloric cu artişti renumiţi. Organizator: Primăria Oraşului Lipova. 

 10.09.2016 PROȘTII SUB CLAR DE LUNĂ – Spectacol de teatru, 

organizator Primăria orașului Lipova prin Centrul recreativ, cu participarea 

Teatrului de Stat Timișoara. 

 18-20.09.2016:  Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor de la 

Păuliș. Organizator Primăria oraşului Lipova şi Primăria comunei Păuliş. 

 20.08.2016 – ULTIMUL UNICORN - Spectacol de teatru pentru copii, 

organizator Primăria orașului Lipova prin Centrul recreativ, cu participarea 

Teatrului PLAI Arad. 

 23-27.09.2016: Campania de combatere a violenţei în şcoli, prin 

organizarea de dezbateri, concursuri tematice şi răspândirea de materiale 

specifice (afişe, pliante, fluturaşi, etc.). Organizatori: toate instituţiile de 

învăţământ din oraşul Lipova.  

 

OCTOMBRIE 

 

 
 05.10.2016:  ZIUA EDUCATIEI: Concurs de eseuri, organizat de Liceul „Sever 

Bocu” Lipova în colaborare cu Primăria Lipova.  

 08-20.10.2016:  BALUL BOBOCILOR, organizat în cadrul liceelor din oraş. 

Organizatori Liceele „Atanasie Marienescu” Lipova şi „Sever Bocu” Lipova în 

colaborare cu Primăria Lipova şi sponsori. 

 25.10.2016: Ziua Armatei Române, Depuneri de coroane la monumentele 

eroilor din oraş. Organizatori: Unităţile militare, de poliţie şi jandarmi în 

colaborare cu Primăria oraşului Lipova  
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NOIEMBRIE 

 
 16.11.2016: Ziua Toleranţei, organizare de dezbateri tematice în şcolile 

din oraşul Lipova. Organizatori: Toate instituţiile de învăţământ din oraşul 

Lipova.  

 CONCURSUL INTERNATIONAL DE FANTEZIE SI INDEMANARE: 

„CULORILE TOAMNEI” editia a XIII-a. Organizator: Cercul Atelierului 

Fanteziei, din cadrul Clubului Copiilor Lipova, coordonator proiect: prof. 

Iordache Camelia. 

 

DECEMBRIE 

 
 01.12.2016: Ziua Naţională a României. Manifestări cultural-artistice 

susţinute de copii şi tineri din cadrul unităţilor şcolare lipovane şi depuneri 

de coroane la monumentele eroilor din oraş. Organizatori: Primaria 

Orasului Lipova în colaborare cu unităţile de învăţământ, poliție, 

jandarmerie din localitate. 

 06.12.2016 MOȘ NICOLAE – spectacole pentru copii, Spectacol de 

teatru, organizator Primăria orașului Lipova prin Centrul recreativ. 

 09.12-11.12.2016:  Expoziţie naţională KING CLUB ROMÂNIA. 

Organizatori: Asociaţia crescătorilor de porumbei, păsări de curte şi 

animale de blană din Oraşul Lipova, în colaborare cu Primăria Oraşului 

Lipova. 

 17-22.12.2016 Serbarea Crăciunului. Organizator Liceul Sever Bocu. 

 12.2016: Festivalul International de Colinde: ”Colinde, colinde...e 

vremea colindelor”. Organizatori: Liceul Atanasie Marienescu in 

colaborare cu Primăria orașului Lipova. 

 21-24.12.2016: Concert de colinde la Centrul Recreativ orasenesc 

Lipova. 

 31.12.2016: REVELION, spectacol în aer liber cu foc de artificii 

organizat în faţa bradului de Crăciun. Organizator: Primăria Oraşului 

Lipova. 
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Cuvânt  de încheiere 

Nevoia de a depăşi statutul de oraş, ale cărui calităţi nu sunt valorificate la adevăratul 

lor nivel, precum şi nevoia de a găsi soluţii pentru problemele transmise de cetăţenii oraşului, 

astfel încât, să le oferim mediul de trai al unui oraş modern, lipsit de un peisaj sărac, a 

reprezentat o prioritate atât pentru mine, ca viceprimar al oraşului, precum şi pentru întreagul 

aparat de specialitate aflat în subordinea mea şi a domnului primar, Iosif  Mircea Jichici.  

Ca urmare a tot ceea ce s-a prezentat mai sus, prin toate acţiunile şi activităţile 

demarate sau discutate, consider că m-am preocupat cu seriozitate în îndeplinirea obiectivelor 

stabilite şi sper că se poate observa dorinţa de reuşită în privinţa tuturor proiectelor care au 

fost începute deja, precum şi a celor  pe care le-am propus, împreună cu domnul Primar Iosif 

Mircea Jichici şi  în colaborare cu Consiliul Local Lipova.  

    Vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră şi pentru voinţa de deschidere pe care 

mi le acordaţi zi de zi, asigurându-vă că şi în viitor veţi găsi în mine un partener de dialog 

benefic pentru oraşul nostru. 

Însumând toate aceste repere, îmi pot exprima convingerea că prin prisma a tot ceea ce 

s-a propus sau s-a realizat până în prezent, precum şi a ceea ce urmează a se concretiza în 

viitor,  administraţia oraşului Lipova şi-a dovedit pe deplin capacităţile manageriale, 

asigurând premisele pentru ca în următorii ani, oraşul Lipova să-şi continue drumul către nou, 

către modernitate. 
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Vă mulţumesc! 

 

 

 

 

 
Viceprimar al Oraşului  Lipova, 

Vasile  Dodon 


