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Stimate Doamne şi Domni Consilieri Locali, 

Domnule Viceprimar, 

 

Misiunea Primăriei Oraşului Lipova este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii 

locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare. 

În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi oraşului Lipova, voi încerca să 

sintetizez, în acest raport, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat pe parcursul anului 2017 în cadrul Consiliului 

Local şi Primăriei Oraşului Lipova, pe domenii de activitate. 

Toate aceste informaţii desfăşurate în cadrul departamentelor care formează Aparatul de Specialitate 

al Primarului Oraşului Lipova, sunt însoţite şi de o serie de date referitoare la principalele caracteristici ale 

oraşului Lipova, precum şi la toate proiectele finalizate, aflate în desfăşurare sau propuse, până la finalul 

anului 2018.  

În conformitate cu prevederile art. 63 alin (3) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale, nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, primarul prezintă un raport anual cu privire la modul de 

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Local, precum şi privind starea economică, socială 

şi de mediu a Oraşului Lipova. 

Prezentul raport se doreşte a fi o sinteză atât a activităţii primarului, cât şi a celei de conducător al 

aparatului de specialitate al acestuia, care răspunde totodată şi de buna funcţionare a administraţiei publice 

locale. 
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ORAŞUL  LIPOVA  - Caracteristici  generale 

 

Date  geografice   

Oraşul Lipova este aşezat în partea de vest a ţării la contactul a trei forme de relief distincte; Munţii 

Zarandului la nord, Dealurile Lipovei la sud şi Valea Mureşului care desparte cele două unităţi 

geomorfologice.  

Lipova se compune din: pe malul drept al Mureşului se află cartierele Şoimoş şi Radna, iar pe malul stâng 

Lipova propriu-zisă. 

În judeţul Arad, Lipova ocupă o poziţie central-sudică. 

Lipova este traversată de două căi de comunicaţie importante: Drumul Naţional 7, situat pe malul drept al 

Mureşului şi Calea Ferată Arad - Radna - Simeria - Braşov - Bucureşti. 

Pe malul stâng al Mureşului se află Drumul Judeţean 682, care trece prin Arad - Zăbrani - Lipova - Ususău, 

continuând spre Făget. Din Ususău se desprinde Drumul Comunal 83, spre Belotinţ - Labaşinţ - Bata. Din 

Lipova pleacă Drumul Judeţean 572 spre Şiştarovăţ - Lugoj. Din Dorgoş pleacă Drumul Comunal 85 spre 

Pătârş. Lipova se afla la 30 de kilometri est faţă de Capitala judeţului - Arad. 

Din punct de vedere al aşezării matematice Lipova se află la intersecţia paralelei de 46°6'15" latitudine 

nordica, cu meridianul de 21°41'15" longitudine estică. 

Suprafaţa oraşului Lipova este de 13400 ha, din care 901 ha intravilan şi 12499 extravilan.  

Clima zonei poate fi caracterizată drept clima temperat-continentală meoderată cu influenţe oceanice. 

Izotermele medii multianuale sunt de +10 grade Celsius. 

 

Cea mai importantă apă curgătoare care traversează Lipova este Mureşul care primeşte principalii afluenţi 

din Munţii Zărandului: Pârâul Jernova, Şimoş, Morat, Radna, iar din Dealurile Lipovei, Pârâul Şiştarovăţului. 

Amintim de asemenea izvoarele minerale carbogazoase, feruginoase de la Băile Lipova. 

Oraşul este situat pe ambele maluri ale râului Mureş, la intrarea acestuia în Câmpia Aradului, la poalele 

Munţilor Zarandului, în zona de contact dintre aceştia cu Dealurile Lipovei. Distanţa faţă de municipiul Arad 

este de 34 km, situat la vest. Lipova este la o distanţă egală de extremitatea vestică a judeţului Arad (Nădlacul) 

şi cea orientală (Zamul). 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Zarandului
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dealurile_Lipovei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83dlac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zam,_Hunedoara
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Vegetaţia este formată din: 

  păduri de stejar, cer, gărniţă, gorun etc. ce se întâlnesc în Munţii Zărandului şi 

Dealurile Lipovei 

  vegetaţia de silvostepă din Lunca Mureşului. 

Populaţia, religia şi economia oraşului 

Recensământul din 2011 a consemnat în Lipova o populaţie de 10313 locuitori.  

 

Structura etnică este după cum urmează:  

 români: 8957 (87 %) 

 maghiari: 280 (2,7 %) 

 rromi: 123 (1,2%) 

 germani: 123 (1.2 %) 

 ucrainieni: 20  (0,2%) 

 alte naţionalităţi: 30 (0,3%) 

 informaţie nedisponibilă: 780 (7,4%) 

Religie 

Populaţia stabilă după principalele religii: 

 ortodoxă: 7.293 locuitori 

 penticostală: 1.082 locuitori 

 romano-catolică: 637 locuitori 

 baptistă: 223 locuitori 

 Greco-catolică: 90 locuitori 

 Reformată: 45 locuitori 

 Martorii lui Iehova: 40 locuitori 

 Adventistă de ziua a şaptea: 40 locuitori 

 Alte religii : 48 locuitori 

 Fără religie : 15 locuitori 

 Atei : 10 

 Religie nedeclarată : 790 locuitori 

Economie 

Principala resursă a Lipovei o constituie apa minerală. 

Societăţile comerciale , prezente pe raza oraşului, desfăşoară activităţi de îmbuteliere a apei minerale, 

producţie de încălţăminte, confecţii textile, confecţii lenjerie, prelucrarea lemnului, producţie de subansamble 

electrocasnice, transport. 
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Agricultura are încă un rol important în viaţa economică a oraşului. Cele 3000 ha de teren arabil sunt cultivate 

cu grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, iar cele 1900 ha de livezi produc o mare varietate de fructe, în special 

mere. 

Majoritatea societăţilor comerciale activează în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, panificaţiei, intern 

şi internaţional. 
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Componenţa şi activitatea Consiliului Local al oraşului Lipova 

Consiliul Local al oraşului Lipova reprezintă autoritatea administraţiei publice cu caracter deliberativ 

care, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, realizează actul 

de autonomie locală şi se alege în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004, republicate, privind alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

Rezultatele alegerilor desfăşurate în luna iunie a anului 2016, au stabilit următoarea configuraţie de 

reprezentare politică pentru mandatul 2016-2020 : 

 PSD - 12 consilieri  

 PNL - 3 consilieri  

 M10 - 2 consilieri  

Componenţa  Consiliului  Local  al  oraşului  Lipova 

ARDELEAN  MIRCEA  PSD 

BANDICI  RALUCA  MARIA PSD 

BOGOŞ IOAN PSD 

GALĂ  CIPRIAN  FLORIN PSD 

CRĂCIUN  DOREL  TITEL PSD 

DODON  VASILE PSD 

HERRLING  IOAN  MARTIN  PSD 

OPREAN COSMIN OVIDIU PSD 

KALLO  LADISLAU  PSD 

PANDELEA  GHEORGHE PSD 

PERA  FLORIN  FABIUS PSD 

POPA  MIRELA PSD 

TAMAŞ  DORIN  CIPRIAN PNL 

SALAŞAN  CRISTIAN  IOAN PNL 

MICLE  IOAN PNL 

NICODIN  CRISTIAN M10 

MIHAI  IONEL  GHEORGHE M10 
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În cursul anului 2017, în perioada ianuarie-decembrie 2017, Consiliul Local s-a întrunit într-un număr 

total de 18 şedinţe, din care 11 şedinţe ordinare, 3 şedinţe extraordinare şi 4 şedinţe de îndată.  

În cadrul şedinţelor din anul 2017 au fost date spre adoptare un număr de 181 Proiecte de hotărâri, 

din care: 

 Număr total de Hotărâri adoptate: 179 

 Număr de hotărâri retrase de pe ordinea de zi: 1 

 Număr de hotărâri amânate: 1 

 Număr de hotărâri respinse: 0 

Au fost dactilografiate un număr de 18  procese verbale ale şedinţelor de consiliu,  

s-au întocmit dosarele de şedinţă şi adresele de înaintare în vederea transmiterii acestora către Instituţia 

Prefectului – Judeţul Arad.  

         Dispoziţiile emise de către Primarul oraşului cât şi Hotărârile adoptate în cadrul Şedinţelor de consiliu 

au fost comunicate Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad, serviciilor, persoanelor interesate, instituţiilor cărora 

le-au fost repartizate în conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare. Totodată hotărârile adoptate au fost aduse la cunoştinţa publică prin 

afişarea acestora la sediul Consiliului local, întocmindu-se în acest sens un proces verbal de afişare. 

 Total Dispoziţii ale primarului emise – 842 

Dispoziţiile, cât şi Hotărârile adoptate de către consiliul local au fost înregistrate în registre speciale. 

Toate acestea au vizat administrarea domeniului public şi privat al oraşului Lipova, dar şi activitatea de 

buget finanţe a oraşului. 

Prezenţa consilierilor la şedinţe a fost foarte bună, într-un procent de 90%, înregistrându-se doar 20 de 

absenţe, fapt care demonstrează preocuparea şi disponibilitatea pentru îndeplinirea mandatului consilierilor 

locali, în cele mai bune condiţii. 

În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Legea 215/2001, cât şi ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local, aspecte care au creat posibilitatea formulării 

de întrebări şi interpelări, exprimării de opinii şi argumentare a ideilor, de propuneri de amendamente în 

legătură cu proiectele supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului în cunoştinţă de cauză.  

În acest context, trebuie subliniată buna conlucrare între comisiile de specialitate şi compartimentele 

din aparatul propriu, pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri, cât şi cooperarea constantă a 

comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri, indiferent de apartenenţa politică, pentru promovarea şi 

susţinerea intereselor oraşului.  

În prezent, în cadrul Consiliului Local Lipova, în mandatul 2016-2020 îşi desfăşoară activitatea un  

număr de 3 comisii de specialitate, astfel:  
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1. Comisia nr. 1 - Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială-buget, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, juridică, administraţie publică locală, servicii, comerţ 

şi agricultură 

GALĂ  CIPRIAN  FLORIN PSD 

DODON  VASILE PSD 

CRĂCIUN  DOREL  TITEL PSD 

PANDELEA  GHEORGHE PSD 

OPREAN  COSMIN  OVIDIU PSD 

TAMAŞ  DORIN  CIPRIAN PNL 

NICODIN  CRISTIAN M10 

2.  Comisia nr.2 - Comisia de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură, apărarea ordinii publice 

ARDELEAN  MIRCEA PSD 

PERA  FLORIN  FABIUS PSD 

POPA  MIRELA PSD 

MIHAI  IONEL-GHEORGHE M10 

MICLE  IOAN PNL 

3. Comisia nr.3 - Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 

sportivă şi de agrement, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, problema minorităţilor şi culte 

HERRLING  IOAN-MARTIN PSD 

BOGOŞ  IOAN PSD 

BANDICI  RALUCA  MARIA PSD 

KALLO  LADISLAU PSD 

SALAŞAN  CRISTIAN  IOAN PNL 
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Activitatea Unităţii Administrativ Teritoriale 

 

Primăria oraşului Lipova, constituită în temeiul Legii nr. 215/2001, este o structură funcţională cu 

activitate permanentă reprezentată de Primar, Viceprimar, Secretarul unităţii administrativ teritoriale, 

Administrator Public şi Aparatul de Specialitate al Primarului care îşi exercită atribuţiile, prin serviciile din 

cadrul administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii activităţilor de interes  public local. 

Din perspectiva politico-administrativă, calitatea de primar este fundamentată pe respectarea şi 

asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a prevederilor Constituţiei şi a legilor ţării. 

În condiţiile date, în calitatea sa de autoritate executivă, primarul a acţionat pentru îndeplinirea 

întocmai a obiectivelor generate de interesele comunităţi locale, obiective care s-au îndreptat cu prioritate spre 

constituirea, adoptarea şi realizarea bugetului local, urmărirea îndeplinirii hotărârilor adoptate de Consiliul 

Local, realizarea atribuţiilor serviciilor din subordine şi executarea sarcinilor trasate. 

În exercitarea atribuţiilor sale legale, în perioada ianuarie-decembrie 2017, primarul oraşului a emis un 

număr de 842 Dispoziţii, prin care s-au soluţionat probleme concrete ale comunităţii în diferite domenii, 

precum: asistenţă socială, autoritate tutelară, autorizare, mediu, întreţinere spaţiu public, control sau resurse 

umane.  

 Primarul oraşului a emis aceste dispoziţii, în calitate de şef al personalului din aparatul de specialitate, 

în domeniul resurselor umane, în domeniul patrimonial şi financiar contabil, în calitate de ordonator principal 

de credite. 

 

În continuare, urmează prezentarea raportului activităţilor pe compartimente, privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale, din perioada ianuarie – decembrie 2017. 
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STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A UNITĂŢII  

ADMINISTRATIV  TERITORIALE 

 

I. Aparatul de specialitate al primarului 

1. Cabinet Primar 

2. Administrator Public 

3. Compartiment Audit 

4. Achiziţii Publice şi Proiecte Comunitare 

5. Serviciul Poliţie Locală 

6. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Autorizări Transporturi 

6.1.Compartiment Autorizări Transporturi 

6.2. Compartiment Protecţia Mediului 

7. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

8. Compartiment Protecţie Civilă 

9. Serviciul Buget, Finanţe şi Contabilitate 

 

II. Servicii publice în subordinea Viceprimarului 

1. Serviciul Administrativ şi Pieţe, Târguri, Oboare 

1.1. Birou Administrativ 

1.2. Compartiment Pieţe, Târguri, Oboare 

2. Birou Cultură şi Sport 

3. Direcţia Infrastructură (Întreţinere, Reparaţii), Zone Verzi 

 

III. Servicii publice în subordinea Secretarului Unităţii Administrative 

1. Compartiment Resurse Umane 

2. Compartiment Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Publicul 

3. Birou Agricol 
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V. Servicii publice în subordinea  Consiliului Local şi coordonarea Secretarului UAT 

     1.  Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor 

     2.   Serviciul Public de  Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară 

            2.1. Compartiment Asistenţă Socială 

            2.2. Compartiment Autoritate Tutelară 

           2.3. Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară 

     3.  Compartiment Asistenţă Medicală 

           3.1. Cabinet Medical Şcolar – Medicină Generală 

          3.2. Cabinet Medical Şcolar – Medicină Dentară 
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Organigrama aparatului de specialitate al Primarului şi serviciilor publice înfiinţate în subordinea 

Primarului şi a Consiliului Local Lipova 
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I. Aparatul de specialitate al primarului oraşului Lipova 

1. CABINET  PRIMAR 

Cabinetul Primarului, din cadrul Primăriei oraşului Lipova, reprezentat de 1 consilier: consilier 

Popescu Adela Maria. 

Cabinetul Primarului este interfaţa Primăriei Oraşului Lipova cu cetăţeanul, ce are ca scop 

îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii primăriei.  

Obiectivele principale ale consilierului din cadrul Cabinetului Primarului sunt îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor de informare a cetăţenilor, creşterea transparenţei decizionale şi implicarea cetăţenilor în procesul 

de luare a deciziilor. 

ACTIVITĂŢI: 

 A asigurat aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2005 prin realizarea unui raport anual privind 

transparenţa decizională şi publicarea acestuia pe site-ul oficial al Primăriei Oraşului Lipova şi afişarea 

la sediul instituţiei; 

 A asigurat aplicarea prevederilor Legii nr. 215/2001 prin întocmirea unui raport anual privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

 A realizat anual, „Buletinul Informativ” al instituţiei Primăriei Oraşului Lipova, asigurând astfel 

aplicarea articolului 5, aliniatul 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, conform căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi actualiza anual un 

buletin informativ care să cuprindă informaţii de interes public. 

 A asigurat răspunsurile la cererile, propunerile, sesizările primite pe adresele de e-mail 

contact@primarialipova.ro, consilier.primar@primarialipova.ro 

 Una dintre principalele atribuţii şi activităţi ale consilierului este să prezinte mass-mediei activităţile de 

interes public desfăşurate de Primăria Oraşului Lipova şi cele desfăşurate pe raza localităţii.  

Pentru aceasta, s-a colaborat, cu următoarele publicaţii: 

1. Ziarul cu caracter judeţean, „Live Arad”, care a realizat şi pe parcursul anului 2017, pe plan 

local, pentru oraşul Lipova, publicaţia „Informaţia Lipovei”, publicaţie cu apariţie bilunară, 

prezentând orice informaţie de interes public privind atât activitatea instituţiei cât şi 

acţiunile de interes cetăţenesc sau ca drept de replică la diverse comunicate sau acuzaţii 

nefondate.  

Pentru publicaţia „Informaţia Lipovei”, care cuprinde în cele două apariţii din fiecare lună, un 

total de 8 pagini,  în perioada ianuarie-decembrie 2017, săptămânal, consilierul a redactat, corectat şi a 

transmis, un număr total de aproximativ 350 articole şi materiale de presă, care ulterior au fost 

mailto:contact@primarialipova.ro
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publicate în pagina „Informaţia Lipovei” a ziarului „Live Arad” şi pe pagina web a Primăriei Oraşului 

Lipova www.primarialipova.ro . 

2. Ziarul„Banatul”, ziar cu caracter regional, în cadrul căruia s-a realizat lunar, în perioada 

ianuarie-decembrie 2017, „Foaia de Lipova”, publicaţie care o dată pe lună a adus în mass 

media scrisă din regiunea Banat, informaţii de interes public privind Oraşul Lipova. Pentru 

această publicaţie, consilierul a asigurat transmiterea, la începutul fiecărei luni, a celor mai 

importante şi notabile evenimente sau orice alte acţiuni şi informaţii de interes public, care 

au avut loc pe parcursul lunii anteriaore în Oraşul Lipova, în acest mod toate acestea fiind 

vizibile şi la nivel de regiunea Banat. 

  De precizat este faptul că s-au asigurat poze pentru orice apariţie în mass media scrisă, vizuală sau de 

pe pagina web a instituţiei, de la fiecare eveniment, acţiune sau orice altă activitate de interes deosebit, 

care s-a petrecut pe raza oraşului Lipova şi a fost reprezentată în una sau mai multe din aceste forme 

de promovare, informare  şi transparenţă. 

 A soluţionat solicitările de informaţii ale reprezentanţilor mass-media; a organizat conferinţele de 

presă şi a elaborat comunicatele de presă, acolo unde a fost nevoie. 

 A elaborat materialele informative şi orice materiale necesare în organizarea diverselor evenimente 

cultural-sportive desfăşurate pe tot parcursul anului 2017 în oraşul Lipova, la care Primăria Oraşului 

Lipova a colaborat sau chiar le-a iniţiat (pliante, broşuri, fluturaşi, afişe, diplome, invitaţii etc.).  

 A primit delegaţiile din ţară şi din străinătate; a organizat vizitele delegaţiilor oficiale care au vizitat 

oraşul Lipova, precum şi ale delegaţiilor Primăriei şi Consiliului Local Lipova care s-au deplasat în 

străinătate; 

 A însoţit membrii Executivului Primăriei oraşului Lipova la manifestările publice cu caracter solemn; 

 A participat la desfăşurarea şi organizarea activităţilor prevăzute în programul anual cultural-sportiv 

aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local;  

 A iniţiat şi s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea unor evenimente, organizate cu diverse ocazii , 

dedicate comunităţii locale ( Zilele Oraşului Lipova, evenimente care au marcat Sărbătoarea Naşterii 

Domnului – Crăciunul, Învierea Naşterii Domnului – Sfintele Paşti, Dragobete – Ziua Dragobetelui, 

concerte şi campanii caritabile); 

 A actualizat la zi,  site-ului Primăriei oraşului Lipova: www.primarialipova.ro; 

 A păstrat legătura cu oraşele înfrăţite prin corespondenţă şi derularea de proiecte bilaterale în 

beneficiul reciproc al cetăţenilor celor două oraşe; 

 A promovat imaginea oraşului Lipova în ţară şi în străinătate; 

http://www.primarialipova.ro/
http://www.primarialipova.ro/
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 A asigurat consilierea şi implicarea directă în desfăşurarea tuturor proiectelor demarate de către 

Primăria Oraşului Lipova, astfel , împreună cu primarul oraşului să asigure întotdeauna supervizarea şi 

bunul mers al lucrărilor demarate; 

 S-a implicat direct în organizarea activităţilor derulate pe raza oraşului Lipova de către Primăria 

Oraşului Lipova sau în colaborare cu Primăria Oraşului Lipova, asigurând toate resursele necesare 

pentru desfăşurarea/organizarea diverselor activităţi şi proiecte. 

 

2. ADMINISTRATOR  PUBLIC 

Biroul Administratorului Public, din cadrul Primăriei oraşului Lipova, reprezentat de Dl. Cociş Petru. 

Acesta cuprinde şi coordonează, pe lângă activităţile specifice acestui birou, şi activităţile corespunzătoare 

Serviciului Implementare Proiecte. 

În exercitarea funcţiei, în perioada ianuarie-decembrie 2017, în compartimentul administratorului 

public s-au îndeplinit, în principal, următoarele atribuţii : 

 Colaborarea cu primarul şi viceprimarul oraşului pentru a pune în executare şi pentru a urmări 

realizarea măsurilor necesare în faza premergătoare şi cea de înlăturare a urmărilor situaţiilor de 

urgenţă; 

 Sprijinirea şi urmărirea activităţilor,în vederea  realizării planurilor şi a activităţilor de dezvoltare 

urbană; 

 Coordonarea, verificare şi îndrumarea activităţii serviciilor publice locale şi a instituţiilor publice 

locale; colaborare cu secretarul oraşului în realizarea activităţii serviciilor publice locale; 

 Verificare, prin compartimentele de specialitate, înregistrarea fiscală corectă a contribuabililor la 

organul fiscal local, atât a sediului principal, cât şi a sediului secundar; 

 Asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlul efectuării  serviciilor publice locale 

şi a administrării patrimoniului public şi privat al oraşului; 

 Prezentarea de rapoarte şi informări primarului şi viceprimarului privind realizarea obiectivelor 

cuprinse în programul de management; 

 În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, prin îndeplinirea funcţiei de administrator public s-au desfăşurat 

de asemenea următoarele activităţi: 

- S-au îndeplinit atribuţiile coordonatorului de proiect din echipa de management a proiectelor deja 

finalizate, a celor aflate în implementare, precum şi a celor propuse, astfel încât implementarea 

acestora să devină posibilă într-un timp cât mai scurt ; 
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- reprezentarea Oraşului Lipova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ  

ARAD şi în cadrul comisiei de inventariere a gestiunii patrimoniului concesionat către S.C. 

COMPANIA DE APĂ  ARAD 

- reprezentarea Primarului oraşului Lipova în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului 

Orăşenesc Lipova; 

- participarea împreună cu membrii comisiei la recepţia finală a lucrărilor de investiţii din Oraşul 

Lipova; 

- asigurarea vizei pentru „Bun de plată” a documentelor care atestă bunurile livrate, lucrările executate 

şi serviciile prestate; 

- executarea  diverselor sarcini primite din partea conducerii Administraţiei Oraşului Lipova. 

 Coordonarea  activitatăţii de implementare a proiectelor aflate în derulare; 

Pe tot parcursul anului 2017, administratorul public s-a implicat în mod direct, alături de echipele de 

implementare proiecte, în desfăşurarea şi implementareaproiectelor de investiţii şi a asigurat alături de 

personalul specializat, supravegherea derulării tuturor  acţiunilor necesare de întreprins în cadrul 

proiectelor de investiţii existente, precum şi a celor aflate pe lista planului de proiect, care urmează a fi 

implementate în perioada următoare. Proiectele de investiţii în cadrul cărora, administratorul public a 

desfăşurat activităţile necesare pentru a asigura bunul mers al acestor proiecte şi încadrarea în termenele 

stabilite, precum şi investiţiile propuse, pe care împreună cu echipa de implementare, le-au discutat şi le-

au adus în vizor, spre a fi realizate pe viitor, se regăsesc în tabelele ataşate mai jos : 
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INVESTIŢII  FINALIZATE ÎN ANUL – 2017 

 

NR. 
CRT. 

TITLU PROIECT 
STADIUL 

PROIECTULUI 
DATA 

SURSA DE 
FINANTARE 

Valoare 

1 
Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 
Det.Păuliş 

Finalizat 2017 Buget local 
273 979,71 

2 
Reabilitara infrastructurii rutiere pe str. 
Dragalina 

Finalizat 2017 Buget local 
132 508,46 

3 
Reabiltarea infrastructurii rutiere pe str. Gh. 
Doja 

Finalizat 2017 Buget local 
 

 77 714,58 

4 
Reabilitarea infrastructurii rutiere ţn P-ţa 
Decebal 

Finalizat 2017 Buget local 
441 115,49 

5 
Zugrăveli şi reparaţii interioare Complex 
agroalimentar 

Finalizat 2017 Buget local 
23 367 

6 
Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor 
oraşului Lipova ( Meţianu, intersecţia str. 
Iancu Jianu cu str. Timişorii, alte reparaţii) 

Finalizat 2017 Buget local 
 

510 129,41 

7 
Lucrări de deviere reţea termică Spital 
Orăşenesc Lipova 

Finalizat 2017 Buget local 
75 080,48 

8 
Lucrări de extindere reţele de apă str. 
Mărăşeşti şi Gen Petrescu 

Finalizat 2017 Buget local 
60 866,53 

 TOTAL    
1 594 761,66 
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 INVESTIŢII ÎN CURS DE EXECUŢIE ÎN ANUL 2017 
 
 

 

NR. 
CRT 

DENUMIRE PROIECT 

VALOAREA 
TOTALĂ A 

PROIECTULUI 

lei 
Inclusiv TVA 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
DE FINANŢARE 

DENUMIREA 
INSTITUŢIEI CARE 

FINANŢEAZĂ 

PROIECTUL 
 

 
OBSERVAŢII 

1  
Extindere şi dotare Spital  Orăşenesc 

Lipova 

 
25 499 093 

Programul naţional de construcţii 
de interes public sau  social – 

„Unităţi sanitare din mediul 

urban”. 

 
MDRAP-prin C.N.I. SA  

Investiţie în derulare 

( fundaţii) 

2 Modernizare şi extindere Complex sportiv 

Lipova 

 

3 042 358 

     Programul  național de construcții 

de interes public sau social –

„Complexuri sportive” 

 

MDRAP-prin C.N.I. SA 
 

Investiţie în derulare 

 

3 Consolidare, restaurare conservare  

biserica, amenajare  incintă, restaurare  şi 
consolidare împrejmuire, realizare corp 

anexă C2 şi lumânărar C3, iluminat 
arhitectural ansamblu,  la 

biserica”Adormirea Maicii Domnului" 

 

22 148 560 

POR 2014-2020, Axa prioritară 5- 

Prioritatea de investiţii  5.1 

Conservarea, 

     Protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea 

Patrimoniului natural şi cultural 

 

 
Fonduri europene 

 

 
PTh (proiect tehnic) 

4 Reabilitare şi dotare clădire de învăţământ 

- Şcoala Generală Radna - cls -I-VIII 

5 686 261 PNDL Buget de stat şi 

cofinanţare locală 

PTh (proiect tehnic) 

5 Pod metalic peste râul Mureş 2 936 512 PNDL Buget de stat şi 

cofinanţare locală 

PTh (proiect tehnic) 

 
6 

 
Construire capelă mortuară 

 
380 249,23 

- Buget local Investitţe în derulare 
(fundatii) 

7 Reabilitare infrastructură rutieră str. BP 
Haşdeu 

3 193 049 - Buget local Procedură  achiziţie 
publică 
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INVESTIŢII  PROPUSE: 

NR. 
CRT 

DENUMIRE PROIECT 

VALOAREA 
TOTALĂ A 

PROIECTULUI 
lei 

Inclusiv TVA 

     DENUMIREA PROGRAMULUI 
DE FINANŢARE 

DENUMIREA 
INSTITUŢIEI CARE 

FINANŢEAZĂ 
PROIECTUL 

 

OBSERVAŢII 

 

 
 

1 
 

 

Reabilitarea infrastructurii rutiere  pe 
străzile  9 Mai, Crucii, Cloşca, Horia, Miron 

Costin, Mărăşeşti, Oituz şi Ştefan cel Mare 
 

 
 

5 502 355 

 
PNDL 

 
 

MDRAP 

HCL aprobare 
indicatori tehnico-

economici 

Solicitare de finanţare 
prin PNDL nr. 

3297/23.02.2017 -
anexa nr. 3 la Norme 

metodologice 
 

 

2 

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 
Gen .Petrescu, Cuza Vodă, V. Alecsandri, 

1 Decembrie, Meţianu, Mihai Viteazul, 
Viilor, Mureş, M. Eminescu, 

Sarmisegetuza, Inv. I. Tuducescu, 
Timişorii, Aurel Vânătu, Elena Chiriţa, 

Zorilor, Clujului, P-ţa Decebal, Lugojului şi 

Ef. Murgu 

 

7 129 228 

 

PNDL 

 

MDRAP 

HCL - aprobare 

indicatori tehnico-
economici 

Solicitare de finanţare 

prin PNDL nr. 
3298/23.02.2017-

anexa nr. 3 la Norme 
metodologice 

 

 

3 

Reconversia clădirii din str. Matei Corvin 

nr. 1 în Centru Multifuncţional (Palatul 
Copiilor) - 

 

2 006 560 

 

PNDL 

 

MDRAP 

HCL - aprobare 
indicatori tehnico-

economici 
Solicitare de finanţare 

nr. 3726/13.02.2017 

prin PNDL -anexa nr. 
3 la Norme 

metodologice 
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4 

Reabilitarea şi dotarea Liceului Sever Bocu 
 

8 502 324 

 

PNDL 
 

MDRAP 

HCL - aprobare 
indicatori tehnico-

economici 

Solicitare de finanţare 
nr. 3350/23.02.2017 

prin PNDL -anexa nr. 
3 la Norme 

metodologice 

 
5 

Reabilitare şi modernizare corp principal 

de clădire C1- Spital Orăşenesc Lipova 
 

 
600 000 

 

PNDL 
 

MDRAP 

HCL aprobare 
indicatori tehnico-

economici 
Solicitare de finanţare 

nr. 4758/14.03.2017 
prin PNDL -anexa nr. 

3 la Norme 

metodologice 
 

 

6 

Reabilitare, extindere şi dotare secţie 
pneumologie TBC - Spital Orăşenesc 

Lipova- 

 

2 155 000 

 

PNDL 

 

MDRAP 

HCL aprobare 

indicatori tehnico-
economici 

Solicitare de finanţare 
nr. 4759/14.03.2017 

prin PNDL -anexa nr. 
3 la Norme 

metodologice 
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3. COMPARTIMENT  ACHIZIŢII  PUBLICE 

                        Subsemnata Spătar Alexandra-Doris, consilier  în cadrul  Compartimentului Achiziţii 

Publice și Proiecte Comunitare, în conformitate cu fişa postului şi dispoziţiile primite, pe parcursul 

anului 2017 am desfăşurat următoarele activităţi: 

 Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la 

nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; 

 Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în colaborare cu serviciile sau 

compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea 

problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

 Îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 34/2006; 

 Elaborarea notelor justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi 

aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei. 

 Asigurarea activitaţii de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul 

acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care 

stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 

 Asigurarea aplicării şi finalizării procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de 

licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică; 

 Colaborarea cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 

procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind 

responsabilitatea celor implicaţi); 

 Urmărirea şi asigurarea respectării prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 

confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 

 Asigurarea, constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 

 Operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o 

impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil, ulterior 

supunerii spre aprobare în Consiliul local Lipova. 

 Întocmirea şi transmiterea către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi  Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice  a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la 

data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent; 

 Participarea la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Lipova pentru reglementarea 

activităţilor date în competenţa Compartimentului Achiziţii Publice. 

 Urmărirea şi comunicarea trimestrialală, către administratorul public, a modului de ducere la îndeplinire 

a hotărârilor Consiliului local Lipova şi a dispoziţiilor Primarului, care reglementează activităţi date în 

competenţa Compartimentului Achiziţii Publice ; 

 Asigurarea arhivării documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

 Respectarea procedurilor de sistem şi operaţionale în vederea atingerii obiectivelor calităţii, ducerea la 

îndeplinire a acţiunilor preventive iniţiate la nivelul compartimentului din care fac parte, propunerea 

măsurilor de îmbunătăţire a proceselor în care sunt implicaţi şi iniţiază acţiuni preventive, ducerea la 

îndeplinire a măsurilor corective iniţiate la nivelul compartimentului din care fac parte, răspunderea în 

ceea ce priveşte: calitatea informaţiilor incluse în înregistrări; datarea şi semnarea înregistrărilor; 

utilizarea formularelor codificate stabilite, îndosarierea şi păstrarea în cadrul compartimentului 

înregistrările pe care le-a întocmit, punerea la dispoziţia factorilor responsabili de funcţionarea SMC  

înregistrările calităţii solicitate. 

 Îndeplinirea şi a altor atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de conducerea instituţiei, în 

domeniul achiziţii publice. 
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 Inițiază achiziții directe în SEAP, precum și notificarea acestora în SEAP atunci când e cazul; 

În ceea ce priveşte proiectul ”Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, 

restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp anexa c2 și lumânărar c3, iluminat 

arhitectural ansamblu la Biserica Adormirea Maicii Domnului”: 

- coordonarea activităţilor prin care se asigură implementarea proiectului; 

- reprezentarea solicitantul/beneficiarul în relaţiile cu Autoritatea Contractantă şi cu terţii, referitor la 

proiect;  

- asigurarea legăturii cu Autoritatea Contractantă; 

- însuşirea rapoartelor de progres şi final, cererile de rambursare ale Autorităţii Contractante; 

- coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului. 

În ceea ce priveşte proiectul ” Reabilitare a structurii rutiere a Orașului Lipova – Strada 

B.P.HAȘDEU” : 

- coordonarea activităţilor prin care se asigură implementarea proiectului; 

- reprezentarea solicitantul/beneficiarul în relaţiile cu Autoritatea Contractantă şi cu terţii, referitor la 

proiect;  

- asigurarea legăturii cu Autoritatea Contractantă; 

- însuşirea rapoartelor de progres şi final, cererile de rambursare ale Autorităţii Contractante; 

- coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului. 

 

4. COMPARTIMENT  AUDIT 

 Activitatea în cadrul Compartimentului Audit Intern – Primăria Oraşului Lipova, a fost 

desfăşurată de către cei doi auditori din cadrul cestui compartiment: Auditor - Rista Diana 

Mnauela şi Auditor - Rusu Sorin Dănuţ. 

            Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de audit 

intern la data de 31 decembrie 2017 atât din cadrul Primăriei oraș Lipova cât și din cadrul entităților 

aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în coordonarea Consiliului local Lipova. 

De asemenea este prezentată activitatea de audit intern desfășurată de structura de audit din cadrul 

Primăriei oraș Lipova în cursul anului 2017, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de 

UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2017. 

           La nivelul Primăriei oraș Lipova, la data de 31 decembrie 2017, structura de audit public intern 

avea alocate un număr de 2  de posturi de execuție -  structura funcțională ”compartiment”, dintre care 2 

posturi ocupate. 

          Conform art. 3(2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile 

desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea 

sistemului de control managerial. 

          Conform prevederilor art. 15(1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se exercită asupra 

tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor 

subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice. 
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          Conform prevederilor art. 15(2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public intern din cadrul 

Primăriei oraș Lipova auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul 

constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor 

provenite din finanţare externă; 

b) plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 

domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-

teritoriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanță, 

precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 

g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

h) sistemul de luare a deciziilor; 

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

j) sistemele informatice. 

           Activitatea compartimentului ”Audit public intern ” pentru anul 2017 s-a desfăşurat în baza 

Planului anual de audit intern pentru anul 2017 înregistrat sub nr. 22397/28.11.2016, modificat prin 

Referatele de modificare aprobate de ordonatorul principal de credite: 15693/0-1/21.08.2017, 19743/0-

1/10.10.2017, 21194/0-1/23.10.2017, 21783/0-1/30.10.2017, 24212/0-1/20.11.2017, 25763/0-

1/19.12.2017. 

Atât Planul anual cât şi referatele de modificare au fost aprobate de ordonatorul principal de credite. 

La elaborarea planului anual și multianual s-au avut în vedere criteriile de analiză de risc : 

-evaluarea riscurilor asociate activităților și operațiunilor derulate în cadrul structurilor funcționale din 

cadrul Primăriei oraș Lipova și din entitățile aflate în subordonare/ sub autoritatea Consiliului local 

Lipova; 

-criterii semnal: deficiențe constatate anterior în rapoartele de audit, deficiențe consemnate în rapoartele 

Curții de Conturi, alte infoemeții și indicii referitoare la disfuncționalități, modificări legislative și de 

personal 

- numărul entităţilor publice organizatorice aflate în subordinea/ sub autoritatea Consiliului local 

Lipova; 

- respectarea periodicităţii în auditare cel puţin o dată la 3 ani; 

- tipul de audit stabilit în funcţie de natura riscurilor identificate. 

Analiza riscurilor specifice fiecărie structuri/activități auditabile s-a făcut prin : 

-prelucrarea şi documentarea informaţiilor constatate anterior în rapoartele de audit, deficienţe 

consemnate în Rapoartele Camerei de Conturi, alte informaţii, indicii referitoare la disfuncţionalităţi ;  

-Stabilirea cerinţelor pentru fiecare activitate/acţiune de realizat din punct de vedere al controalelor 

specifice. 

- au fost identificate riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile. 

- s-au stabilit factorii de incidenţă privind aprecierea probabilităţii de apariţie a riscurilor şi factorii de 

apreciere a impactului riscurilor, s-a determinat nivelul probabilităţii de manifestare a riscului şi nivelul 

impactului riscului, fiind realizat punctajul total al riscului și în funcție de acesta ierarhizează riscurile 

 

           În anul 2017 au fost realizate un număr de 6  misiuni de asigurare din care :  

- 3  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 

- 1  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;   

- 2  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii. 
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Misiuni realizate de auditorul Rista Diana Manuela 

1.  Raport de audit 4761/0-1/15.03.2017     Serviciul ” Buget, finanțe, contabilitate” – ”Fiabilitatea 

sistemului contabil la 31.12.2016” 

2. Raport de audit 11838/0-1/31.05.2017 Serviciul ” Administrativ, târguri și oboare” și 

SVSU - Gestiunea imobilizărilor, materialelor, materialelor de natura obiectelor de inventar 

3.   Raport de audit 18874/0-1/27.09.2017  SC ”ECO Lipova” SRL – ” Auditarea activității 

financiar- contabile    

Misiuni realizate de auditorul Rusu Sorin Dănuț 

1. Raport de audit intern   4253  / 08 .03.2017   Fiabilitatea sistemului informatic 

2. Raport de audit intern  12.178   / 09 .06.2017  Auditarea procesului de planificare şi executare a 

programului de investiţii 

3. Raport de audit intern  16.406/ 04.09.2017      Auditarea activității de asistență socială 

     În acest context, în cursul anului 2017  au fost urmărite un număr de 76 recomandări, cu următoarele 

rezultate: 

- 19 recomandări implementate, din care: 

 13  recomandări implementate în termenul stabilit; 

 6  recomandări implementate după termenul stabilit; 

-  9 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 

 0  recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

 9 recomandări cu termenul de implementare depășit; 

-  48  recomandări neimplementate, din care: 

 7  recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

 41  recomandări cu termenul de implementare depășit. 

Urmărirea implementării s-a făcut în baza Notelor de informare întocmite de structurile/entitățile 

auditate şi înaintate compartimentului „API”,  conform Planului de acţiune întocmit de către 

structurile/entitățile auditate. În baza acestora  a fost informat periodic ordonatorul de credite prin Note 

de informare. 

Ca urmare a monitorizării făcute de compartimentul „API” în anul 2017 s-a asigurat remedierea unei 

părţi din deficienţele menţionate în rapoartele încheiate în 2016 și a celor din anul 2017( cu termen de 

implementare în 2017). 

      Compartimentul ”Audit public intern” a asigurat doar consiliere cu caracter informal la solicitarea 

ordonatorului de credite, a personalului de conducere și de execuție din structurile funcționale ale 

Primăriei sau din entitățile aflate în subordinea/sub autoritatea Consiliului local Lipova.    

Obiectivele misiunilor de consiliere neformalizate cu caracter informal fiind:  

- identificarea cauzelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor în cadrul structurilor 

funcționale, determinarea consecinţelor, prezentarea totodată a soluţiilor pentru eliminarea 

acestora 

- discutarea împreună cu structurile funcționale din cadrul Primăriei și cu cele din entitățile 

subordonate Consiliului local Lipova a modificărilor legislative 

- facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în 

profunzime a funcţionării unui sistem sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca 

responsabilitate implementarea acestora; 

- Consilierea acordată ordonatorului de credite pentru desfăşurarea unor activităţi complexe, mari 

consumatoare de resurse financiare, materiale şi umane. 

                                                               

         Coordonatorul compartimentului ”API” a întocmit şi prezentat spre aprobarea ordonatorului 

principal de credite Planul anual de audit pentru anul 2018, înregistrat sub nr  24596/0-1/27.11.2017. 
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         A fost întocmit, prezentat spre aprobare ordonatorului principal de credite şi a înaintat DRGFP 

Timişoara şi Camerei de Conturi Arad, Raportul privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul 

Primăriei Lipova şi la entităţile subordonate/ sub autoritatea CL pentru anul 2017, înregistrat sub nr. 

837/0-1/09.01.2018. 

         În cursul anului 2017 auditorii interni și-au prefecționat pregătirea profesională prin participarea  

la cursuri de perfecționare profesionale organizate de ANFP București prin formatorii acreditați și prin 

studiu individual (modificările legislative apărute) . 

 

5. SERVICIUL  POLIŢIE  LOCALĂ 

                        Serviciul Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Oraşului Lipova este format din 9 posturi 

din care 1 post de conducere şi 8 posturi de execuţie. 

 Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţie Locală  au desfăşurat pe parcursul anului 2017 

următoarele activităţi : 

1. Au menţinut ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 

şi siguranţă publică . 

2. Au menţinut ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, în parcările 

auto aflate pe domeniile publice, în zonele comerciale şi de agrement precum şi în alte 

locuri publice aflate în administrarea unităţilor administrativ teritoriale.  

3. Au acţionat pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

păriţtilor a persoanelor fără adăpost . 

4. Au constatat contravenţii şi au aplicat sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei privind 

convieţuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale administraţiei locale . 

5. Au asigurat protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului , din instituţiile 

sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acţiuni specifice . 

6. Au participat împreuna cu alte autorităţi competente la asigurarea ordinii şi liniştii publice 

cu ocazia mitingurilor, procesiunilor , acţiunilor comerciale promoţionale , manisfestărilor 

cultural- artistice, sportive , religioase sau comemorative dupa caz, precum şi altor 

activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane. 

7. Au participat alături de Poliţia Română , Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică , pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale . 

8. În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au asigurat fluenţa circulaţiei pe drumurile 

publice din raza de competenţă cu ocazia unor reparaţii efectuate la străzi. 

9. Au verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi au sesizat neregulile 

constatate privind starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere . 
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10. Au participat la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale cum sunt: ninsoarea , viscolul , vânt puternic , ploaie torenţială şi 

polei . 

11. Au acordat sprijin poliţiei române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi 

siguranţei traficului. 

12. Au asigurat în cazul accidentelor soldate cu victime , paza locului acestor accidente şi a 

luat primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, indentificarea martorilor şi a 

făptuitorilor , dacă se impune  transportul victimelor . 

13. Au asigurat fluența şi siguranța traficului rutier cu ocazia lucrărilor de modernizare și 

reparații ale străzilor aflate in diferite proiecte de constructive şi modernizare. 

             De asemenea Poliţia Locală a mai desfăşurat activităţi în domeniul disciplinei în construcţii , 

afisajului stradal, în domeniul protecţiei mediului, în domeniul activităţilor comerciale , în domeniul 

evidenţei persoanelor . 

             Pe parcursul anului 2017 s-a efectuat un număr de 1701 de patrulări împreună cu agenţi din 

cadrul Poliţiei Lipova, din care 901 patrulări auto şi 800 patrulări pedestre .  

Împreună cu aceştia s-au desfăşurat un număr de 734 acţiuni , pânde şi supravegheri operative 

în număr de 734 de ore , un număr de 2083 de controale , verificări , sesizări verbale de la cetăţeni , 

un număr de 18 de executări, mandate de aducere şi executarea pedepsei, un număr de 2688 

supravegheri intersecţii, parcuri şi şcoli , au fost constate un număr de 8 infracţiuni şi au fost prinşi 5 

infractori; împreună cu organele de poliţie s-a constatat un număr de 240 contravenţii,din care 174 pe 

linie de circulaţie, 56 pe linia Legii 61/91 republicată, 10 pe linie de alte acte normative . 

           Din activitatea Poliţiei Locale mai putem enumera: întocmirea unui număr de 175 procese 

verbale de contravenţie în valoare de 39585 lei , au fost legitimate un număr de 615 persoane , au 

fost legitimaţi 220 conducători auto , 332 de persoane au fost avertizate verbal , au fost rezolvate 

85 reclamaţii şi sesizări scrise, au fost executate un număr de 824 lucrări diverse , s-au asigurat 

măsuri de ordine publică la activităţi culturale şi sportive în număr de 285 de ore , s-a asigurat 

fluidizarea traficului în număr 415 de ore, au fost aplanate stări conflictuale în număr de 110.  

Împreună cu personalul din aparatul de specialitate al primarului s-au efectuat un număr de 399 

controale şi acţiuni specifice.  
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6. SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI AUTORIZĂRI  

TRANSPORTURI  

În perioada iulie-decembrie 2017, Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, şi Autorizări 

Transporturi, din cadrul Primăriei oraşului Lipova, a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Emiterea certificatelor de urbanism -  105 - pentru constructii case si anexe, constructii cu 

alta destinatie decat locuinte, bransamente la retelele edilitare, desfintari imobile si operatiuni 

juridice imobiliare, autorizatii de construire- 47 pentru constructii case si anexe, constructii 

publice,  retelele edilitare si bransamente, desfiintari imobile, autorizatii de functionare -98 

autorizatii de functionare noi si 93 prelungiri de autorizatii de funtionare. 

 

1. Emiterea certificatelor de urbanism - 105- pentru construcţii case şi anexe, construcţii cu altă 

destinaţie decât locuinţe, branşamente la reţelele edilitare, desfinţări imobile şi operaţiuni 

juridice imobiliare. 

2. Emiterea autorizaţiilor de construire – 47 - pentru construcţii case şi anexe, construcţii 

publice,  branşamente la reţelele edilitare, desfinţări imobile. 

3. Documentaţii  de specialitate ,  referate  şi proiecte   de hotărâre,   în vederea   adoptării 

acestora  de  către  Consiliul  Local Lipova  vizând : parcelări de terenuri, unificări de terenuri, 

concesionări, vânzări, apartamentări, PUZ-uri, studii de oportunitate, etc. 

4. Documentaţii  de urbanism, derulate în baza Legii nr. 350/2001, actualizată, privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul  

5. Autorizaţii de funcţionare - 98 autorizaţii de funcţionare noi şi 93 prelungiri de autorizaţii de 

funcţionare.    

6.  Vânzări de imobile : 

-  Vânzare intravilan cu construcţie situat în incinta fostei UM Lipova, către SC PROMT CAD 

DANI  SRL - 140 085 lei 

- Vânzare teren, 371 mp către SC ALCO KRAFT SRL -13490 lei 

- Vânzare teren concesionat - Vlai Alin - 10 509 lei 

- Vânzare teren SC CONSUM COOP - 60 809 lei 

-Vânzare intravilan cu construcţie în incinta fostei UM Lipova - 160 681 lei
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7. INVESTIŢII  FINALIZATE ÎN ANUL  2017 

NR. 

CRT. 
TITLU PROIECT 

STADIUL 

PROIECTULUI 
DATA 

SURSA DE 

FINANTARE 

Valoare 

1 
Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 
Det.Păuliş 

Finalizat 2017 Buget local 
273 979,71 

2 
Reabilitara infrastructurii rutiere pe str. 
Dragalina 

Finalizat 2017 Buget local 
132 508,46 

3 
Reabiltarea infrastructurii rutiere pe str. Gh. 
Doja 

Finalizat 2017 Buget local 
 

 77 714,58 

4 
Reabilitarea infrastructurii rutiere ţn P-ţa 
Decebal 

Finalizat 2017 Buget local 
441 115,49 

5 
Zugrăveli şi reparaţii interioare Complex 
agroalimentar 

Finalizat 2017 Buget local 
23 367 

6 
Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor 
oraşului Lipova ( Meţianu, intersecţia str. 
Iancu Jianu cu str. Timişorii, alte reparaţii) 

Finalizat 2017 Buget local 
 

510 129,41 

7 
Lucrări de deviere reţea termică Spital 
Orăşenesc Lipova 

Finalizat 2017 Buget local 
75 080,48 

8 
Lucrări de extindere reţele de apă str. 
Mărăşeşti şi Gen Petrescu 

Finalizat 2017 Buget local 
60 866,53 

 TOTAL    
1 594 761,66 
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8. INVESTIŢII ÎN CURS ÎN ANUL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

NR. 

CRT 
DENUMIRE PROIECT 

VALOAREA 

TOTALĂ A 
PROIECTULUI 

lei 

Inclusiv TVA 

DENUMIREA PROGRAMULUI 

DE FINANŢARE 

DENUMIREA 

INSTITUŢIEI CARE 
FINANŢEAZĂ 

PROIECTUL 

 

 

OBSERVAŢII 

1  

Extindere şi dotare Spital  Orăşenesc 

Lipova 

 

25 499 093 

Programul naţional de construcţii 

de interes public sau  social – 

„Unităţi sanitare din mediul 
urban”. 

 

MDRAP-prin C.N.I. SA  

Investiţie în derulare 
( fundaţii) 

2 Modernizare şi extindere Complex sportiv 
Lipova 

 
3 042 358 

     Programul  național de construcții 

de interes public sau social –

„Complexuri sportive” 

 

MDRAP-prin C.N.I. SA 

 

Investiţie în derulare 
 

3 Consolidare, restaurare conservare  
biserica, amenajare  incintă, restaurare  şi 

consolidare împrejmuire, realizare corp 
anexă C2 şi lumânărar C3, iluminat 

arhitectural ansamblu,  la 
biserica”Adormirea Maicii Domnului" 

 
22 148 560 

POR 2014-2020, Axa prioritară 5- 

Prioritatea de investiţii  5.1 

Conservarea, 

     Protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea 

Patrimoniului natural şi cultural 

 
 

Fonduri europene 

 
 

PTh (proiect tehnic) 

4 Reabilitare şi dotare clădire de învăţământ 
- Şcoala Generală Radna - cls -I-VIII 

5 686 261 PNDL Buget de stat şi 
cofinanţare locală 

PTh (proiect tehnic) 

5 Pod metalic peste râul Mureş 2 936 512 PNDL Buget de stat şi 
cofinanţare locală 

PTh (proiect tehnic) 

 

6 

 

Construire capelă mortuară 

 

380 249,23 

- Buget local Investitţe în derulare 

(fundatii) 

7 Reabilitare infrastructură rutieră str. BP 

Haşdeu 

3 193 049 - Buget local Procedură  achiziţie 

publică 
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INVESTIŢII  PROPUSE: 

NR. 
CRT 

DENUMIRE PROIECT 

VALOAREA 
TOTALĂ A 

PROIECTULUI 
lei 

Inclusiv TVA 

     DENUMIREA PROGRAMULUI 
DE FINANŢARE 

DENUMIREA 
INSTITUŢIEI CARE 

FINANŢEAZĂ 
PROIECTUL 

 

OBSERVAŢII 

 

 
 

1 
 

 

Reabilitarea infrastructurii rutiere  pe 
străzile  9 Mai, Crucii, Cloşca, Horia, Miron 

Costin, Mărăşeşti, Oituz şi Ştefan cel Mare 
 

 
 

5 502 355 

 
PNDL 

 
 

MDRAP 

HCL aprobare 
indicatori tehnico-

economici 

Solicitare de finanţare 
prin PNDL nr. 

3297/23.02.2017 -
anexa nr. 3 la Norme 

metodologice 
 

 

2 

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 
Gen .Petrescu, Cuza Vodă, V. Alecsandri, 

1 Decembrie, Meţianu, Mihai Viteazul, 
Viilor, Mureş, M. Eminescu, 

Sarmisegetuza, Inv. I. Tuducescu, 
Timişorii, Aurel Vânătu, Elena Chiriţa, 

Zorilor, Clujului, P-ţa Decebal, Lugojului şi 

Ef. Murgu 

 

7 129 228 

 

PNDL 

 

MDRAP 

HCL - aprobare 

indicatori tehnico-
economici 

Solicitare de finanţare 

prin PNDL nr. 
3298/23.02.2017-

anexa nr. 3 la Norme 
metodologice 

 

 
3 

Reconversia clădirii din str. Matei Corvin 

nr. 1 în Centru Multifuncţional (Palatul 

Copiilor) - 

 
2 006 560 

 

PNDL 
 

MDRAP 

HCL - aprobare 
indicatori tehnico-

economici 
Solicitare de finanţare 

nr. 3726/13.02.2017 

prin PNDL -anexa nr. 
3 la Norme 

metodologice 
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4 

Reabilitarea şi dotarea Liceului Sever Bocu 
 

8 502 324 

 

PNDL 
 

MDRAP 

HCL - aprobare 
indicatori tehnico-

economici 

Solicitare de finanţare 
nr. 3350/23.02.2017 

prin PNDL -anexa nr. 
3 la Norme 

metodologice 

 
5 

Reabilitare şi modernizare corp principal 

de clădire C1- Spital Orăşenesc Lipova 
 

 
600 000 

 

PNDL 
 

MDRAP 

HCL aprobare 
indicatori tehnico-

economici 
Solicitare de finanţare 

nr. 4758/14.03.2017 
prin PNDL -anexa nr. 

3 la Norme 

metodologice 
 

 

6 

Reabilitare, extindere şi dotare secţie 
pneumologie TBC - Spital Orăşenesc 

Lipova- 

 

2 155 000 

 

PNDL 

 

MDRAP 

HCL aprobare 

indicatori tehnico-
economici 

Solicitare de finanţare 
nr. 4759/14.03.2017 

prin PNDL -anexa nr. 
3 la Norme 

metodologice 
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9. Alte activităţi desfăşurate: 

 Analiza  dosarelor pentru locuinţe ANL, corespondenţa cu  solicitanţii  pentru reconfirmarea  lor, 

soluţionarea  contestaţiilor, întocmirea  listei  finale, aprobarea  ei  în  Consiliul Local Lipova  

 Efectuarea de controale pe teren în vederea respectării disciplinei în urbanism pe raza localităţii 

Lipova şi  aplicarea  de  sancţiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  Legii 50/1991, republicată şi  

modificată. 

 Verificarea şi transmiterea către Instituţia Prefectului – judeţ Arad, a documentelor în vederea 

reconstituirii dreptului de proprietate, prin Ordinul Prefectului, cf. Legii nr. 18/1991 – republicată 

și actualizată. 

 Calculul chiriilor aferente contractelor de închiriere boxe şi garaje pentru  persoanele fizice şi 

juridice şi transmiterea debitului către taxele şi impozitele locale 

 Adeverinţe de notare adrese administrative, radiere autoturisme, borderouri, facturi suprafeţe 

locative, situaţii statistice. 

 Actualizarea redevenţelor concesiunilor cu indicele de inflaţie anual şi transmiterea debitelor către 

biroul taxe şi impozite locale. 

 Operaţiuni de dezlipire, unificare, apartamentare, măsuratori topografice 

-   Măsurători în extravilan şi întocmirea planurilor parcelare     

 -  Unificări şi radieri construcţii . 

-  Identificări şi notări construcţii  

- Apartamentări imobile 

- Dezmembrări imobile 

 

6.1. COMPARTIMENT  AUTORIZĂRI  TRANSPORTURI 

                       Activitatea desfăşurată de  Compartimentul Autorizări Transport  din cadrul aparatului 

de specialitate al  Primarului oraşului Lipova, pe anul 2017 a fost urmatoarea: 

1. Eliberarea autorizaţiilor şi copiilor conforme conform Hotărârii 88/2008, privind transportul in 

regim de taxi. 

2. Întocmire şi eliberare documente şi carduri de parcare pentru persoanele cu handicap conform 

Legii 448 / 2006. 

3. Eliberare autorizaţii conform Hotărârii 127/ 2005. 
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4. Efectuarea controalelor pe raza localităţii privind deţinerea de autorizaţii conform Hotărâri 

nr.127/2005 privind reglementarea accesului utilajelor şi vehiculelor destinate transporturilor de 

mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, eliberând chitanţe, facturi și 

autorizații de acces. 

5. Efectuarea controalelor conform hotărârii 41/ 2011 

6. Participarea în cadrul comisiei de inventariere a mijloacelor fixe aparținând Domeniului Public 

al Unității Administrativ Teritoriale. 

7. Participare la diverse controale pe raza localităţii Lipova, împreună cu Poliţia oraş Lipova, 

Poliția Locală Lipova privind Hotărârea 88/2008, Legea 38/2003, Legea 92/2007, Hotărârea 

127/2005 si Hotărârea 41/2011 

8. Redactarea răspunsurilor, soluționarea  adreselor pimite. 

9. Evidența registrelor de autorizare. 

10. Coordonarea activității microbuzelor pentru transport elevi. 

 

6.2. COMPARTIMENT PROTECŢIA  MEDIULUI           

             Activitatea desfăşurată de către Biroul Protecţia Mediului, reprezentat de către Insp. Dubeştean 

Lucian , din cadrul Primăriei Oraş Lipova, pe anul 2017 a fost urmatoarea: 

        1. Întocmire documentaţie pentru marcarea şi tăierea legală a pomilor. 

        2. Efecturare colectări privind câinii comunitari. 

        3. Plantare pomi pe raza oraşului Lipova. 

        4. Efecturare toaletări de pomi pe raza oraşului Lipova. 

        5.Efecturare controale pe raza oraşului Lipova privind curăţenia, spaţiile verzi, depozitare deşeuri, 

curăţarea coşurilor de fum, etc. împreună cu domnul Filip Ciprian – SVSU Lipova şi Poliţia Locală 

Lipova. 

        6. Montare plăcuţe de avertizare privind depozitarea deşeurilor, menţinerea curăţeniei şi pericolul 

de înec şi îmbolnăvire, fântâni nepotabile pe raza localităţii Lipova. 

         7. Redactare adrese primite, cu ataşarea confirmărilor transmiterii prin fax a acestora. 

         10. Verificare  reclamaţii/solicitări telefonice sau verbale. 

         11. Executarea unor alte atribuţii, trasate din partea conducerii. 

         12.  Transmitere trimestrială la DSV a informaţiilor despre cadavrele de animale de pe raza 

oraşului Lipova. 

         13. Participare la controale pe raza localităţii Lipova împreună cu GNM Arad, Apele Române, 

DSP Arad, etc. 
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         14. Întocmire documentaţii pentru tăierea definitivă a nucilor pe raza localităţii. 

         15. Participare la stingerea incendiului declanşat la groapa de gunoi a oraşului. 

         16. Realizarea documentaţiilor pentru închiderea gropii de gunoi. 

         17. Transmiterea anuală la Fondul de Mediu a reducerii deşeurilor reciclabile cu cel puţin 15%. 

         18. Participare la şedinţe la APM Arad. 

         19. Efectuare acţiuni de ecologizare pe raza oraşului Lipova cu diferite instituţii. 

 

7. SERVICIUL  VOLUNTAR  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ (SVSU) 

Raport de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor  la 

normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul 

voluntar în  2017, în sectorul de competenţă  

 În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 şi ale art.18 din Regulament de 

planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii 

voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbatere Consiliului local al oraşului 

Lipova acest Raport de analizării de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ 

teritoriale a oraşului Lipova pe anul 2017, pentru luarea măsurilor care se impun. 

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale ale oraşului Lipova se 

realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de către şeful 

serviciului pentru situaţii de urgenţă, care îndeplineşte şi funcţia de cadru tehnic psi, şi de 

compartimentul de prevenire cu participarea celorlalţi membri al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă Lipova. 

a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situaţiilor de urgenţă:  

Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al 

apărării împotriva incendiilor 

Legea 301/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte 

substanţele radioactive din apa potabilă. 

Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al 

apărării împotriva incendiilor. 

Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea 

şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_301_2015_cerinte_protectie_sanatate_populatie_substantele_radioactive_apa_potabila.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_301_2015_cerinte_protectie_sanatate_populatie_substantele_radioactive_apa_potabila.php
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 S-au realizat:. 

- Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă a fost dotat cu încă o autospecială de stins incendii. 

Achiziţionarea s-a făcut din fondurile bugetului local. 

- controale de prevenire populaţiei privind respectarea regulilor şi normelor de apărare împotriva 

incendiilor desfăşurate în gospodării (230). 

- s-au efectuat controale la  instituțiile subordonate Primăriei Orașului Lipova (școli și grădinițe). 

S-au încheiat convenţii de intervenție cu: 

- o convenție de intervenție cu Ocolul Silvic Radna, 

- o convenție de intervenție cu Ocolul Silvic Lipova, 

S-au încheiat contracte de colaborare cu: 

- un contract de colaborare cu comuna Ususău; 

- un contract de colaborare cu comuna Zăbrani; 

S-a încheiat un plan de cooperare și intervenție cu UM 01221 Lipova; 

S-a încheiat un contract de intervenție cu Spitalul Orășenesc Lipova; 

Serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de informare a persoanelor fizice şi juridice privind 

respectarea  normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis, arderea miriştilor şi 

a vegetaţiei uscate,  măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor  ce se aplică pe timpul 

campaniei agricole, informarea s-a realizat prin afişe la Primaria Lipova, remiza de pompieri , piaţa 

agroalimentară şi prin publicarea articolelor informative în ziarul Informaţia Lipovei. 

 Nu s-au realizat: 

- Marcarea hidranţilor interiori de incendiu cu iluminatul de siguranţă conform art.4.13 NP086-2005; 

art.110 alin.2 din Ordinul 163/2007. 

- Întocmirea planului de intervenţie pentru Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova, Hala Pieţei 

Agroalimantare şi a Bibliotecii, conform art.19 lit.j) Legea 307/2006, documentaţia este în curs de 

execuţie. 

- nu sunt încheiate contracte de intervenţie cu consiliile locale vecine (Conop,Păuliş),conform art.10 din 

L 307/2006. 

 c) Deficienţe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

 Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a 

normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în 

sectorul de competenţă aşa cum prevede art.33 lit.b) din Legea nr.307/2006. 

 În acest sens serviciul voluntar prin şeful serviciului, cu membrii compartimentului de prevenire 

şi cu sprijinul celorlalţi membrii a serviciului a desfăşurat activităţi de prevenire în urma cărora nu s-au 

găsit nereguli majore şi iremediabile; 
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1.La gospodăriile populaţiei.  

În cursul   anului 2017 au fost controlate un număr de 230 de gospodării individuale. 

    

Deficienţe constatate sunt următoarele: 

- instalaţii electrice utilizate cu improvizaţii; 

- coşul de fum necurăţat sau defect ; 

- coşul de fum sau burlan metalic amplasat necorespunzător faţă de elemente combustibile ; 

Din analiza deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor rezultă că predomină deficienţe de 

natura exploatării instalaţiilor electrice cu improvizaţii. 

        Menţionăm ca 80% din incendiile de case au ca şi cauze deficientele mai sus menţionate. 

Pentru deficienţele constatate s-au acordat termene de remediere a acestora, fără a se da sancţiuni 

contravenţionale. 

2. La instituţii publice 

a). La instituţiile publice  pe perioada controalele nu s-au găsit nereguli majore (anul 2017). 

b). Concluzii privind activitatea de instruire şi pregătire a personalului: 

- Pregătirea personalui serviciului voluntar s-a desfăşurat conform planului de pregătitre lunar pe anul 

2017. 

- Şeful serviciului voluntar a participat la instruiri de specialitate specifice organizate de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad. 

c). Relaţii cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor. 

În cursul anului 2017 S.V.S.U. Lipova a avut relaţii de colaborare în domeniul situaţiilor de urgenţă, din 

categoria intervenţiilor la incendii  şi  aplicaţii- 12 intervenţii şi  6 aplicaţii  în colaborare cu IJSU Arad.  

d). Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor. 

-s-a achiziționat o barcă pneumatică cu vâsle (3 pers.); 

-s-au achiziționat 3 veste de salvare; 

-s-au achiziționat furtune ( tip C), hidranți portabili, țevi de refulare  şi stingătoare. 

e). Necesarul  tehnicii de intervenţie  a serviciului voluntar şi unele reparaţii ce necesită remiza de 

pompieri Lipova: 

-reparaţia acoperişului clădirii; 

-modernizarea interiorului remizei( înlocuirea instalaţiei electrice, să fie renovate interioarele atât pereţii 

cât şi pardoseala, să fie dotate încăperile cu dulapuri şi echipamente corespunzătoare pentru pompierii 

voluntari ); 
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-renovarea şi modernizarea garajelor care se află într-o stare avansată de degradare; 

-construirea unei terase în spatele remizei ca loc pentru şedinţe de pregătire şi orice alte activităţi de 

instruire şi informare a pompierilor voluntari pe timp de vara; 

-renovarea pereţilor exteriori ai remizei; 

-tot pentru buna desfăşurare a activităţii S.V.S.U. Lipova ar mai fi nevoie de  o maşină de descarcerare, 

o cisternă pentru transport apă şi un motor de barcă, echipamente de  intervenţie pentru pompierii 

voluntari.  

- motopompe pe roţi, corturi, drujbe, grup electrogen şi orice alte echipamente folosite în  situaţii de 

urgenţă. 

f).Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

- Activitatea de informare şi de prevenire a cetăţenilor privind respectarea normelor de apărare 

împotriva incendiilor la gospodăriile populaţiei desfăşurată de compartimentul de prevenire şi de cadrul 

tehnic psi a fost susţinută, fiind principala activitate a serviciului voluntar, aceasta s-a realizat prin 

afişarea materialelor informative în afişierele serviciului, publicarea de articole în ziarul Informaţia 

Lipovei, în punctul de informare psi de la primărie. De asemenea materiale informative au fost 

prezentate prin punctul de informare de la piaţa agroalimentară a localităţii si la remiza de pompieri 

Lipova. 

- Informarea cetăţenilor privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în gospodăriile 

populaţiei cu ocazia controalelor desfăşurat de personalul serviciului voluntar. 

- Eficientizarea sarcinilor organizatorice, tehnice, operative în apărarea împotriva incendiilor presupune 

îndepărtarea deficienţelor menţionate.  

-în Oraşul Lipova sunt 3 persoane autorizate pentru meseria de coşar. 

g). În decursul  anului 2017 S.V.S.U. Lipova a participat la  un număr de 93 intervenţii şi 8 

aplicaţii: 

- 29 intervenţii la incendii de vegeaţtie uscată 

- 2  intervenţii la incendiu - apartamente de locuit 

- 8 intervenţii la incendii - case de locuit  

- 6 intervenţii la incendii – coşuri de fum (apartamente şi case de locuit) 

- 5 intervenţii deblocare drumuri publice (pomi căzuţi) 

- 6 intervenţii accidente rutiere 

- 2 intervenţie –inundaţie 

- 6 intervenţii la incendii - tomberoane de gunoi  
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- 1 intervenţie incendiu – transformator electric 

- 19 intervenţii incendii – groapa de gunoi 

- 1 intervenţie incendiu - spaţiu comercial  

- 1 intervenţie - inundaţie 

- 8 interveţtii deblocări uşi 

- 1 intervenţie incendiu – rulotă (baracă) 

- 8 aplicaţii 

 

 Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activităţile de interventie, 

prevenire şi control desfăşurate de S.V.S.U. Lipova în decursul anului 2017, acesta se înaintează 

Consiliului local Lipova pentru dezbatere şi pentru stabilirea  măsurilor de remediere a deficienţelor în 

urma propunerilor făcute în acest raport.  

  

8. COMPARTIMENT  PROTECŢIE  CIVILĂ 

Conform atribuţiilor profesionale stabilite prin fişa postului, post ocupat de Alin Ardelean – 

Inspector,  în cadrul Compartimentului Protecție Civilă, în perioada ianuarie-decembrie 2017, au fost 

executate următoarele activităţi: 

1. Participare la ședințele organizate de ISU Arad, prelucrare Ordin 57_31.01.2017 

2.Participare la activitatea de documentare privind întocmirea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor (P.A.A.R.) / 2017 - la Primăria Nădlac. 

3.Actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) / 2017 al orașului Lipova, 

conform legislației și normelor în vigoare și întocmirea rapoartelor tehnice de specialitate în vederea 

introducerii spre aprobare în ședinta Consiliului Local a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al 

orașului Lipova / 2017. 

4.Întocmirea Planului de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență al orasului Lipova, pentru anul 

2017, conform Ordinului 57_31.01.2017. 

5.Actualizarea documentelor privind Mobilizarea la Locul de Munca (MLM) pe anul 2017ca urmare a 

adresei 1606/01.02.2017 ANRSPS, conform legislației în vigoare. 

6.Participare  la derularea Exercițiului de alarmare PROCIV 2017. 

7.Acordarea unui support, atunci când a fost cazul,  șefului SVSU la întocmirea documentaţiei SVSU în 

vederea avizării serviciului pentru anul 2017.  

8.Participare cu elevii Liceului Atanasie Marienescu Lipova la Concursul “CU VIAȚA MEA APĂR 

VIAȚA”, organizat de ISU Arad, conf.legislației.   
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9.Participare, conform fișei postului la toate ședințele CLSU și întocmirea documentaţiei necesare în 

vederea organizării și desfășurării ședințelor CLSU al orașului Lipova, pe tot parcursul anului 2017.  

10.Participare la  organizarea punctelor de prim ajutor şi hidratare, instalarea pavilionului în Piața 

orașului Lipova, începând cu 03.07.2017. 

11. Participare la EXERCIȚIUL COD ROŞU de inundații 13.07.2017, CLSU Lipova. 

12. Asigurarea permanenței conform graficului stabilit, în perioada 23-24.07.2017 , odată cu emiterea , 

în orașul Lipova a unui Cod de Furtună . 

13.Consilierea  tuturor  persoanelor din oraşul Lipova care au solicitat îndrumări Primăriei Lipova 

referitor la recuperarea daunelor provocate de furtuna din 24-25.07.2017, conform sarcinilor repartizate 

– adresare către Centrul Meteo Regional Banat-Crişana Timişoara, eliberare de adeverințe cu diagnoza 

meteo a zilei conform răspunsului de la Centrul Meteo Regional Banat-Crişana Timişoara. 

14.Întocmirea Planului de Apărare împotriva Inundaţiilor al orașului Lipova 2018 – 2021.  

15.Depunere spre avizare a Planului de Apărare Inundaţii Lipova 2018 – 2021 la SGA – Arad 

16.Participare, alături de Șeful SVSU la activitatea anuală de control și prevenție împotriva incendiilor 

la școlile și liceele din orașul Lipova. 

17.Procedare în vederea  notificării șefilor ierarhici și iniţierea instalării celei de a-4a sirene pe clădirea 

Spitalului TBC din Radna. 

18.Actualizarea Planului de Evacuare al Orașului Lipova 2018, (draft). 

19.Înlocuirea domnului FILIP CIPRIAN – Șef Serviciu SVSU Lipova,  în perioada concediului de 

odihnă, preluând şi îndeplinind sarcinile de serviciu în această perioadă, conform celor specificate în fişa 

postului. 

20.Îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite de către şefii ierarhici, în măsura competenţei, sarcini 

nespecificate în mod expres în fişa postului , cum ar fi:  

- participare la Inventarierea Domenului Privat în ajutorul Comisiei de Inventariere a Domeniului Privat 

al Orașului Lipova. 

- întocmirea situației fântanilor și a surselor de apă funcționale din orașul Lipova, aflate pe domeniul 

public, lucrând într-o echipa formată împreună cu Poliția Locala Lipova și Biroul Agricol, inventariere / 

localizare prin GPS, - în perioada Iunie 2017.  

 - participare ca reprezentant al Primăriei Lipova în comisiile de licitaţii ADI Arad desfășurate pe tot 

parcursul anului 2017. 
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9.  SERVICIUL  BUGET,  FINANŢE  ŞI  CONTABILITATE 

 Activitatea de buget şi financiar contabilă 

1. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

Sumele încasate în cursul anului 2017, din impozite şi taxe locale au fost în sumă de 5.809.552 lei 

din care 2.905.125  lei de la persoane fizice şi 2.904.427  lei de la persoane juridice. 

A. PERSOANE FIZICE 

 

Sumele încasate de la persoane fizice în sumă de 2.905.125  lei, au provenit din: 

 

Nr. 

crt. 

Tip impozit Încasat lei Procent din total 

încasări 

Încasat din debitul 

stabilit pentru anul 

2017(%) 

1. Impozit clădiri  479.860 16,52 83,35 

2. Impozit teren 482.109 16,60 83,31 

3. Impozit teren extravilan 285.896 9,84 79,46 

4. Impozit auto 516.978 17,80 76,85 

5. Taxă salubritate 2.823 0,09 - 

6. Amenzi 68.827 2,37 11,20 

7. Chirii 221.178 7,61 83,15 

8. Taxă protecţie civilă 84.668 2,91 84,58 

9. Venituri din vânzarea unor 

bunuri 

13.657 

0,47 

100 

10. Recuperare chelt. judecată 4.560 0,16 56,57 

11. Alte taxe(judiciare, contraval 

CIP, consum energie, alte imp 

şi taxe PF) 

744.569 

25,63 

- 

 TOTAL 2.905.125       100,00  

 

Cu toate aceste încasări la 31.12.2017, au rămas neîncasate impozite şi taxe din ani anteriori, în 

sumă de 1.827.850  lei,  din care: 

- 743.125 lei amenzi (ponderea cea mai mare)…………………....  40,65% din total rămăşiţă,  

- 389.485 lei impozit auto…………………………………………  21,31% 

- 153.762 lei impozit clădiri…………………………………….……8,41% 

- 143.987 lei impozit teren extravilan………………………………..7,88% 

-  96.960 lei consum energie………………………………………   5,30% 

- 115.065 lei impozit teren intravilan……………………………….. 6,29% 

- 103.222 lei concesiuni, chirii……………………………………… 5,64% 

-  44.391 lei taxă protecţie civilă…………………………………… 2,43% 

-  15.049 lei taxă salubritate………………………………………..  0,2 % 

Cu privire la amenzile contravenţionale care reprezintă peste 40% din totalul sumelor restante la 

persoane fizice, se poate arăta că o mare parte din debitori nu locuiesc efectiv la adresa de domiciliu, nu 
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au loc de muncă sau disponibilităţi în conturi bancare, nu au bunuri care pot fi urmărite pentru executare 

silită. 

 

Debitele stabilite pentru anul 2017, inclusiv debite din ani anteriori şi majorări de întârziere, pentru 

persoane fizice au fost în sumă de 4.891.479 lei. 

Sumele încasate în cursul anului 2017 au fost în sumă de 2.905.125 lei, din care din rămăşiţă 

334.773  lei. 

 

B. Persoane juridice 

Sumele încasate de la persoane juridice în sumă de 2.904.427 lei, au provenit din: 

  

Nr. 

crt. 

Tip impozit sau taxă Încasat 

lei 

Procent din 

total 

încasări(%) 

Încasări din debitul 

stabilit pentru anul 

2017(%) 

1. Impozit clădiri 1.267.060 43,63 88,10 

2 Impozit teren 212.040 7,30 81.91 

3 Impozit teren extravilan 133.026 4,59 86,64 

4. Impozit auto 222.655 7,66 83,19 

5. Chirii, concesiuni loc publ. 139.178 4,79 82,22 

6. Taxă apărare civilă 17.512 0,60 69,43 

7. Venituri din vânzarea unor 

bunuri 

209.208 

7,20 

100 

8. Donatii sponzorizări 9.100 0,31 FD 

9. Venit proprietate 39.614 1,36 FD 

10. Venit vânzare mat. lemnoase 351.157 12,09 FD 

11. Alte taxe fără debit(judiciare, 

alte imp şi taxe PJ) 

303.877 

10,46 

FD 

 Total 2.904.427 100  

 

Cu toate acestea la data de  31.12.2017, au rămas neîncasate impozite şi taxe, inclusiv din ani 

anteriori,  în sumă de 871.389  lei,  din care: 

- impozit clădiri……………………………………   431.676 lei, 

- impozit auto……………………………………….. .56.472 lei, 

- impozit teren……………………………………….. 52.244 lei, 

- taxă protecţie civilă………………………………… 14.026 lei, 

- impozit teren extravilan……….....……………….    40.339 lei, 

- concesiuni, chirii      ……………………………….  33.864 lei, 

- taxă firmă……………………………………  …...   10.926 lei, 

- recuperare chelt. judecată .........................................  15.000 lei, 

- taxă excavare   ........................................................  212.300 lei. 
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Debitele stabilite pentru anul 2017, inclusiv debite din ani anteriori şi majorări de întârziere 

aferente, pentru persoane juridice au fost în sumă de 4.143.059 lei. 

La data de 31.12.2017 erau în executare un număr de peste 850 persoane fizice şi juridice, fiind 

emise şi comunicate titluri executorii şi somaţii, adrese de infiinţare poprire.  

 

SITUAŢIE PRIVIND GRADUL DE COLECTARE 

A UNOR VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 

mii lei 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE 

INDICATOR 

Drepturi 

constatate în 

anul 2017 

Încasări realizate 

aferente 

drepturilor 

constatate în anul 

2017 

% 

0 1 3 4 5=4/3 

1 

Impozit pe cladiri de la 

persoane fizice 498 415 83,33 

2 

Imp. si taxa cladiri de la 

persoane juridice 1.327 1.169 88,09 

3 

Impozit pe terenuri de la 

persoane fizice 517 431 83,36 

4 

Impozit si taxa pe teren de 

la persoane juridice 232 190 81,89 

5 

Impozit pe terenul din 

extravilan 444 364 81,98 

6 

Imp. pe mijloace de 

transport detinute de 

persoane fizice 525 404 76,95 

7 

Imp. pe mijloace de 

transport detinute de 

persoane juridice 223 185 82,95 

8 

Venituri din concesiuni şi  

închirieri 365 302 82,74 

 

Total: 4.131 3.460 83,76 
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Servicii publice în subordinea Viceprimarului 

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 2017,  a fost următoarea: 

1.   Efectuarea unui număr de 833 note de recepţie (calitativă şi cantitativă) a bunurilor intrate în 

gestiune în programul de contabilitate. 

2. Efectuarea unui număr de 420 bonuri de consum ; 

3. S-au întocmit fişele de magazie pentru carburantul necesar autovehiculelor din dotare ; 

4. S-au întocmit fişele de magazine din programul de contabilitate pentru restul activităţilor ; 

5. S-au întocmit 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 primite 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. 
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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; 

Închirierea sau rezervarea meselor se face pe durata unei luni calendaristice, contravaloarea 

rezervării 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. 
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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. 

În decursul anului 2017 s-au executat lucrări de zugrăvire a Halei Agroalimentare şi a birourilor 

administrative, 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 2017: 

        În luna ianuarie 2017, s-au încasat 8 269 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna februarie 2017, s-au încasat 10 569 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna martie 2017 s-au încasat 12 282 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna aprilie 2017, s-au încasat 13 926 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna mai 2017, s-au încasat 14 949  lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna iunie 2017, s-au încasat 13 170 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna iulie 2017, s-au încasat  14 836 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna august 2017, s-au încasat 14 301 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna septembrie 2017, s-au încasat 14 155 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna octombrie 2017, s-au încasat 12 785 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna noiembrie 2017, s-au încasat 11 754 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

        În luna decembrie 2017, s-au încasat 11 369 lei în cadrul Pieţei Agroalimentare şi de Cereale. 

 În total, în cele 12 luni de activitate, mai sus mentionate, în anul 2017, s-a încasat 

suma de 152 365   lei. 
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 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. BIROU  CULTURĂ  ŞI  SPORT 

    În cadrul Biroului Cultura şi Sport, reprezentat de dl. Adrian Antoche – Şef birou,   în perioada 

ianuarie-decembrie 2017, 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, precum şi a celor organizate la nivelul Oraşului 

Lipova, de către Primăria şi Consiliul Local Lipova şi prevăzute în Calendarul evenimentelor 

culturale, artisitice şi educative, aprobat prin hotărâre de consiliu la începutul anului 2017. 

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, cu privire la activităţile desfăşurate, 

caracteristice biroului sau privind alte solicitări, propuneri de colaborare şi organizare 

evenimente şi diverse activităţi cultural-artistice şi educative, pe raza oraşului Lipova,. 

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, 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii, Crăciun, Paşte şi cu 

ocazia altor momente sau sărbători marcante pentru oraşul Lipova. 

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

muzică, teatru şi orice alte activităţi din domeniul cultural, artistic sau educativ. 

12. Executarea altor atribuţii  primite din partea conducerii, care privesc promovarea şi dezvoltarea 

Oraşului Lipova şi a imaginii acestuia prin intermediul evenimentelor şi activităţilor de natură 

cultural-artisitică şi educativă. 

În cadrul Biroului Cultura şi Sport, în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017, toate activităţile 

culturale şi sportive, desfăşurate pe parcursul anului şi menţionate anterior, au fost prevăzute în 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ŞI SPORTIVE PENTRU ANUL 2017, 

aprobate prin hotărâre de consiliu, după cum urmează: 

 
Calendarul evenimentelor cultural-sportive 

 propuse pentru anul 2017 
 

 

IANUARIE 

 
 15.01.2017:  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. 

 24.01.2017:  Ziua Unirii Principatelor Române, acţiuni culturale organizate de către 

unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Lipova, grădiniţele din oraşul Lipova.  

 27.01.2017: Gala Voluntariatului – Ediţia VI, organizat de Primăria oraşului Lipova 

şi Fundaţia AMC Betleem, în colaborare cu Centrul Recreativ Lipova. 

 

FEBRUARIE 

 

 10.02.2017: Expoziţie de artă fotografică „Iarna prin Lipova” - Centrul de 

Informare şi Promovare Turistică Lipova – cu participarea fotografilor din oraşul 

Lipova. Organizată de Primăria Oraşului Lipova, prin Centrul Recreativ Lipova şi Centrul 

de Informare şi Promovare Turistică Lipova. 

 17.02.2017 : „Hocus Pocus” – spectacol de magie pentru copii cu Cătălin Pintea 

şi Angela Varjasi , organizator: Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova.  

(buget estimat: 2700 LEI) 
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 24.02.2015: „Ziua Dragobetelui – De Dragobete iubeşte româneşte”, Ediţia 4; 

organizator: Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova (buget estimat: 

5500 LEI) 

 28.02.2017–08.03.2017:  Târgul Mărţişorului, organizat de către Muzeul orăşenesc 

Lipova şi Clubul Copiilor Lipova, cu Atelier de confecţionat mărţişoare de către copiii din 

cadrul „Atelierului Fanteziei” – Clubul Copiilor Lipova. 

MARTIE 

 
 01.03 - 08.03.2015: 1 Martie – Mărţişor şi 8 Martie - Ziua Internaţională a 

Femeii, „O floare pentru fiecare femeie”, organizator: Primăria Oraşului Lipova în 

colaborare cu toate instituţiile cultural-educative din localitate (buget estimat: 3000 

lei) 

 04.03.2017:  Spectacol „Astă seară chef de râs” – spectacol de divertisment cu 

Vasile Muraru şi Valentina Fătu, cu participarea Clubului Copiilor Lipova - Spectacol 

„Vestitorii primăverii” şi Concurs creativ: „ Ce pot face patru, sase sau opt 

maini dibace”,Ediţia VII - spectacol-concurs pentru mamici si copii, organizator: 

Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova, în colaborare cu cercurile 

Atelierul Fanteziei, Cultură şi Civilizaţie Engleză, Gimnastică Aerobică şi Muzică Vocal-

Instrumentală din cadrul Clubului Copiilor Lipova, coordonator proiect: Prof. Tusa Zoltan 

– director şi profesorii: Iordache Camelia, Papp Iosif, Drăgoi Codrin şi Constantin Florina 

(Buget estimat: 9000 lei) 

 10.03.2017: Balul Primăverii , Ediţia III – Spectacol al Operei de Stat din 

Timişoara; organizator Primăria Oraşului Lipova, prin Centrul Recreativ Lipova,  (buget 

estimat: 3500 lei) 

 10.03.2017: Spectacol artistic „La mulţi ani femeie !” – cu participarea copiilor din 

cadrul Centrului de Voluntariat – Fundaţia AMC Betleem Lipova şi din cadrul tuturor 

unităţilor de învăţământ din oraşul Lipova şi a Clubului Copiilor Lipova. 

Organizator:Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu Fundaţia AMC Betleem Lipova – 

Centrul de Voluntariat Lipova şi Centrul Recreativ Lipova. 

 15.03.2017: Olimpiada Sportului Şcolar – CROS/Etapa judeţeană a ONSS, 

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

(suma necesară a fi alocată de la buget: 1000 lei); 

 20.03.2017: ZIUA  FRANCOFONIEI – organizată în cadrul Liceului „Atanasie 

Marienescu” Lipova. (buget estimat: 200 lei) 

 21.03.2017: ZIUA PORŢILOR  DESCHISE, organizata în cadrul Liceului „At. 

Marienescu” Lipova. (buget estimat: aprox. 500 lei); 
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 22.03.2017: „ZIUA  MONDIALĂ  A  APEI” – Ediţia 2017 – „APA ŞI APA  UZATĂ”- 

sesiune de prezentare tip conferinţă şi acţiune de ecologizare pe raza oraşului 

Lipova; organizator Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu SGA Arad, Ocoalele 

Silvice Lipova şi Radna, Fundaţia AMC Betleem Lipova – Centrul de Voluntariat, „Parcul 

Natural Lunca Mureşului”, „Natura 2000” şi instituţiile de învăţământ din oraşul Lipova. 

 24.03.2017: „Luna plantării arborilor” – Acţiune de plantare arbori pe raza 

oraşului Lipova; Organizator: Primăria Oraşului Lipova, in colaborare cu ocoalele silvice 

Lipova şi Radna, unităţile de învăţământ din oraşul Lipova şi ONG-uri. 

 25.03.2017: CUPA  LIPOVEI  LA  JUDO – Ediţia III; organizator: Primăria Oraşului 

Lipova şi Clubul Copiilor Lipova, coordonator proiect: prof. Papp Iosif (buget estimat: 

6500 lei) 

 27.03–31.03.2017: Săptămâna „Şcoala Altfel” ; Organizatori: Toate instituţiile de 

învăţământ din oraşul Lipova şi Primăria Oraşului Lipova. 

 Buget total estimat: 1 500 lei; sumele pentru bugetul estimat sunt 

următoarele: 

- Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova – 500 lei 

- Grădiniţele din oraşul Lipova – prin Liceul „Sever Bocu” Lipova: 1 000 lei 

 28.03.2017: „Soacra cu 3 nurori” – teatru pentru copii, organizator: Primăria 

Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova (buget estimat: 2200 lei) 

 

APRILIE 
  01.04 – 08.04.2017: Acţiuni de igienizare şi ecologizare pe raza oraşului 

Lipova - „Lipova curată” (2 acţiuni) . Organizator:Primăria Oraşului Lipova, în 

colaborare cu toate instituţiile de învăţământ din oraş, Fundaţia AMC Betleem Lipova – 

Centrul de Voluntariat.(buget estimat:2 000 lei) 

 07.04.2017: Podul Prieteniei Lipova-Salindres – Vizită/primirea oficială a unei 

delegaţii din oraşul Salindres (Franţa), oraş înfrăţit cu Lipova. Organizator Primaria 

oraşului Lipova şi Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova. (buget estimat: 3 000 lei) 

 07.04.2017: Ziua Mondială a Sănătăţii, acţiuni de informare din domeniul sănătăţii 

în rândul elevilor din şcoli şi al cetăţenilor localităţii Lipova . Organizator Primăria 

Oraşului Lipova, în colaborare cu, Crucea Roşie Lipova, Liceul „At. Marienescu” Lipova şi 

cu O.N.G.-uri din localitate. (buget estimat: 200 lei); 

 08.04.2017: „Muzicanţii din Bremen” – spectacol artistic; organizator: Primăria 

Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 2200 lei) 

 10.04. – 16.04.2017: Târg Pascal – Ediţia 2017. Organizatori: Primaria Oraşului 

Lipova, în colaborare cu Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova, Liceul “Sever Bocu” Lipova, 
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Fundaţia AMC Betleem – Centrul de Voluntariat, Clubul Copiilor Lipova şi grădiniţele din 

oraşul Lipova (suma necesară a fi alocata de la buget: aprox. 5000 lei); 

 12.04.2017: „Îl aşteptăm pe iepuraş!” – ateliere de creaţie cu vânzare şi 

activităţi pentru copii. Organizator: Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu 

Grădiniţele din oraşul Lipova,. (buget estimat: 1500 lei) 

 13.04.2017: „Inimi de copil – Mâini care ajută”, Ediţia V – spectcol artistic 

caritabil, organizat în preajma Sărbătorilor Pascale; Organizator: Primăria Oraşului 

Lipova, Centrul Recreativ Lipova, în colaborare cu Fundaţia AMC Betleem Lipova – 

Centrul de Voluntariat, coord.:Monica Urs şi unităţile de învăţământ din oraşul Lipova,. 

(buget estimat: aprox. 2 000 lei) 

 22.04.2017: Ziua Mondială a Pământului, acţiuni de igienizare şi ecologizare pe raza 

localităţii Lipova. Organizator: instituţiile de învăţământ şi grădiniţele din oraşul Lipova 

în colaborare cu Primăria Lipova şi cu O.N.G.-uri din localitate. (buget estimat: 1 200 

lei). 

- Liceul „Atanasie Marienescu”: 200 lei 

- Grădiniţele din oraşul Lipova prin Liceul „Sever Bocu”: 1 000 lei 

 29.04.2017: „ROCCA  MTB  LIPOVA” – Ediţia III, 2017 – Competiţie/concurs de 

ciclism – mountain-bike, cu participarea a peste 300 de concurenţi din ţară şi 

străinătate. 

Organizator: Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 

aprox. 7 000 lei). 

 

MAI 

 
 09.05.2017: ZIUA CRUCII ROŞII INTERNAŢIONALE, acţiuni de informare în şcoli şi 

grădiniţe, privind igiena. Organizator: Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu, Crucea 

Roşie Lipova şi instituţiile de învăţământ din oraşul Lipova. (buget estimat: 1 500 lei). 

 09.05.2017: ZIUA  EUROPEI – acţiuni de informare în şcoli, grădiniţe, simpozioane, 

etc. Organizator: grădiniţele din oraşul Lipova în colaborare cu Primăria Oraşului Lipova. 

(buget estimat: aprox. 200 lei) 

12.05.2017: „HARAP  ALB” – Spectacol pentru copii; Organizator: Primăria 

Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: aprox. 2 300 lei). 

 19.05.2017: „Omagierea personalităţii omului politic Sever Bocu” – prezentare 

tip simpozion, susţinută de elevi; Organizator: Primăria Oraşului Lipova, Centrul 

Recreativ Lipova, în colaborare cu Liceul „Sever Bocu” Lipova. (buget estimat: 1 000 

lei) 

 25.05.2017: 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  (buget estimat: aprox. 5000 lei) 
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 25 – 31.05.2017: Organizarea şi desfăşurarea BALULUI ABSOLVENŢILOR 2017 din 

liceele lipovane. Organizatori: Liceele „At. Marienescu” şi „Sever Bocu” din Lipova în 

colaborare cu Primăria Oraşului Lipova. 

27.05.2017: CINEMA – Videoproiecţie – Organizator: Primăria Oraşului Lipova prin 

Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 2 000 lei). 

 28.05.2017: „Flori, fete,biciclete...” – parada fetelor pe biciclete, eveniment – 

concurs, organizat pentru fetele şi femeile de toate vârstele, din oraşul Lipova şi nu 

numai, care iubesc mersul pe bicicletă, frumosul, florile şi eleganţa; Organizator: 

Primăria Oraşului Lipova. (buget estimat: 3 000 lei). 

 Luna 05.2017: „Revista Grădiniţei JUNIOR” – Ediţia III – tipărire revistă pentru 

copiii din cadrul grădiniţelor din oraşul Lipova, 100 bucăţi. Iniţiator proiect – Liceul 

„Sever Bocu” Lipova şi grădiniţele din Oraşul Lipova. (buget estimat: 3 000 LEI) 

 

IUNIE 
 01.06-02.06.2015: Ziua Internaţională a Copilului: Proiect Intercultural, „Sunt 

copil de ziua mea!”, activităţi cultural-educative, artistice, de divertisment şi sportive 

dedicate copiilor; proiect realizat în parteneriat cu Autoguvernarea Naţională Română 

din Ungaria. Organizator: Primăria Oraşului Lipova, Centrul Recreativ Lipova, în 

colaborare cu Clubul Copiilor Lipova - Coordonator proiect: prof. Tusa Zoltan, instituţiile 

de învăţământ şi grădiniţele din oraşul Lipova, (buget estimat: 14 000 lei)  

02.06.2017: „Cei 3 purceluşi” – Spectacol pentru copii, Organizator: Primăria 

Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat:  

2 200 lei). 

 05.06.2017: Ziua Mondială a copiilor victime ale agresivităţii, acţiuni de 

informare prin răspândirea de materiale tematice(afişe, piante, ecusoane, etc.) în rândul 

populaţiei şi organizarea de dezbateri tematice în şcoli şi instituţii. Organizator: Liceul 

„At. Marienescu” Lipova; 

 05.06.2017. 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. (buget estimat: aprox. 1 000 lei). 

 07.06.2017: „Muzica – Arta ce uneşte inimi de copil”, Ediţia III – Spectacol 

artistic, cu participarea copiilor din cadrul unităţilor de învăţământ şi grădiniţelor din 

oraşul Lipova; Organizator: Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu Fundaţia AMC 

Betleem – Centrul de Voluntariat, coord.: Monica Urs, Liceul „At. Marienescu” şi Liceul 

„Sever Bocu” Lipova. (buget estimat:  

1 000 lei) 
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 15–22.06.2017: Ziua Învăţătorului şi Serbarea de sfârşit de an 

şcolar/premiere,  ”ULTIMUL CLOPOŢEL”. Organizatori: Primăria Oraşului Lipova, în 

colaborare cu toate instituţiile de învăţământ din oraşul Lipova. ( sumele pentru 

bugetul estimat sunt următoarele: 

     a). 500 lei/pers. pt. Ziua Învăţătorului – premiere cadre didactice;   

          (suma necesară a fi alocata de la buget: aprox. 1 500 lei). 

    b). 2 500 lei – serbare de sfârşit de an/premiere elevi, organizată de   

          instituţiile de învăţământ astfel:  

                             - grădiniţele din oraşul Lipova (buget estimat: 1 000 lei) 

              - Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova (buget estimat 500 lei) 

              - Liceul „Sever Bocu” Lipova (buget estimat 1 000 lei) 

 

IULIE 
 05.07.2017: „Cum se face” – spectacol de divertisment cu Octavian Strunilă; 

Organizator: Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 9 

000 lei) 

 Luna Iulie 2017 (de stabilit data): „Festivalul tradiţiilor” – Ediţia I, 2017 – 

eveniment simbolic pentru oraşul Lipova, a cărui temă să o reprezinte o tradiţie, obicei, 

fel de mâncare sau altă activitate specifică locului. Organizator: Primăria Oraşului 

Lipova. (buget estimat: 3 000 lei)  

 15.07.2017: ROCCA  RUN – Ediţia III, 2017 – maraton sănătos, dedicat amatorilor 

de alergare, de diferite vârste. Organizator: Primăria Oraşului Lipova. (buget estimat: 

5 000 lei) 

 

AUGUST 
 13.08.2017: „AVE  MARIA” – Ediţia III – concert de muzică sacră, organizat la 

Basilica Maria Radna, cu participare Operei Române de Stat din Timişoara. 

Organizator: Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget 

estimat: 4 200 lei) 

 14.08.2017 – 15.08.2017: Sărbătoarea religioasă “Adormirea Maicii 

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

Primăria Oraşului Lipova. 

 17.08.2017: Seară de tineret „CERCETAŞII  ROMÂNIEI” – cu participarea 

tineretului lipovan. Organizator: Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ 

Lipova. (buget estimat: 2 000 lei) 

 26 - 27.08.2017: Festivalul Interjudeţean “La izvor de cânt şi dor” – Ediţia 

XXXVI. Organizator: Primăria Oraşului Lipova,  în colaborare cu Centrul Cultural 

Judeţean Arad şi Asociaţia Culturală „IZVORUL” Lipova.(buget estimat: 7 000 lei). 
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SEPTEMBRIE 
 07–08.09.2017: Sărbătoarea religioasă “Naşterea Maicii Domnului”(„Sfânta 

Maria Mică”) -  Târgul bianual „Maria Radna”, organizat de Primăria Oraşului 

Lipova. 

 10.09.2017: „Omul care a vazut moartea” – spectacol de teatru. Organizator: 

Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 3 200 lei) 

 15–16.09.2017: ZILELE ORAŞULUI LIPOVA – evenimentul anual al Oraşului 

Lipova, cu diverse activităţi cultural-artistice: vernisaj expoziţie fotografie, parada 

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

popular, sportiv şi modern, program artistic de muzică populară şi muzică uşoară, cu 

artişti renumiţi. Organizator: Primăria Oraşului Lipova. (buget estimat: 100 000 

lei) 

 15.09.2017: Deschiderea anului şcolar 2017-2018 în şcolile şi grădiniţele 

din oraşul Lipova. Organizatori: Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu toate 

instituţiile de învăţământ din oraşul Lipova. Buget total estimat: 750 lei; sumele 

pentru bugetul estimat sunt următoarele: 

- Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova – 100 lei 

- Grădiniţele din oraşul Lipova – prin Liceul „Sever Bocu” Lipova: 650 lei 

 16-17.09.2017:  Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor de la 

Paulis.Organizator Primăria Oraşului Lipova şi Primăria Păuliş. (buget estimat: 6 

000 lei); 

 25-29.09.2017: 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. 

(buget estimat: aprox. 300 lei) 

 27.09.2017: Festivalul Internaţional de Poveşti „Magia Cuvântului”, Ediţia 

VI, 2017. Festival de poveşti dedicat copiilor din învăţământul primar, cu 

participarea povestitorilor internaţionali. Organizator: Primăria Oraşului Lipova, în 

colaborare cu Biblioteca Judeţeană Arad. (buget estimat: 500 lei) 

 

OCTOMBRIE 

 

 05.10.2017:  ZIUA EDUCAŢIEI: Concurs de eseuri, organizat de: Liceul „Sever Bocu” 

Lipova în colaborare cu Primăria Oraşului Lipova. (buget estimat: 

1 000  lei). 

 13.10.2017: CINEMA – Videoproiecţie – Organizator: Primăria Oraşului Lipova prin 

Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 2 000 lei). 

 17.10.2017: „Iniminimainimo” – spectacol interactiv pentru copii. Organizator: 

Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 2 300 lei). 
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 20.10 – 05.11.2017:  BALUL BOBOCILOR, organizat în cadrul liceelor din oraş. 

Organizatori: Liceele „Atanasie Marienescu” Lipova şi „Sever Bocu” Lipova în colaborare cu 

Primăria Lipova şi sponsori. 

 25.10.2017: Ziua Armatei Române - Depuneri de coroane la monumentele eroilor din 

oraş. Organizatori: Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu Unităţile militare, de poliţie şi 

jandarmi. (buget estimat: 2 000 lei) 

 27-28.10.2017: „Lipova, oraş frumos – Turist prin oraşul Lipova!” (propunere 

poiect nou) – expoziţie – eveniment, organizată de Primăria Oraşului Lipova în colaborare 

cu  Centrul de Informare şi Promovare Turistică Lipova, CNIPT Arad,  pentru promovarea 

turistică a oraşului Lipova, cu produse culinare lipovane şi zonale, expoziţie de fotografie cu 

imagini din oraşul Lipova şi împrejurimi, expoziţie de obiecte hand-made, expoziţie de port 

popular şi tematică folclor din zonă. „Priveşte, mănâncă, fotografiază, admiră, iubeşte şi 

întoarce-te mereu în Lipova!” (buget estimat:1 000 lei) 

 

NOIEMBRIE 

 

 15.11.2017: STAND UP COMEDY – Cu Bobonete, Văncică şi Diţă – spectacol de 

divertisment şi comedie. Organizator: Primăria Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ 

Lipova. (buget estimat: 10 000 lei) 

 16.11.2017: ZIUA  TOLERANŢEI, organizare de dezbateri tematice în şcolile din oraşul 

Lipova. Organizatori: Toate instituţiile de învăţământ din oraşul Lipova.(buget estimat:  

200 lei). 

 25.11.2017: CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE FANTEZIE ŞI ÎNDEMÂNARE: 

„CULORILE TOAMNEI” editia a XIV-a. Organizator: Primăria Oraşului Lipova , în 

colaborare cu Cercul Atelierului Fanteziei, din cadrul Clubului Copiilor Lipova, coordonator 

proiect: prof. Iordache Camelia. (buget estimat: 10 000 lei); 

 

DECEMBRIE 

 
 01.12.2017: 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 şi 

unităţile militare din localitate. (buget estimat: 5 000 lei) 

Sumele pentru bugetul estimat, al unităţilor de învăţământ participante, 

sunt următoarele: 

- Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova – 100 lei 

- Grădiniţele din oraşul Lipova – prin Liceul „Sever Bocu” Lipova: 250 lei 

 06.12.2017: „MOŞ  NICOLAE” – Spectacol de teatru pentru copii. Organizator: Primăria 

Oraşului Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 2 300 lei) 
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 08-12. - 10.12.2017:  „Expoziţie naţională de porumbei şi păsări de curte KING  

CLUB  ROMÂNIA” - cu participare internaţională. Organizatori: Primăria Oraşului Lipova , 

în colaborare cu Asociaţia crescătorilor de porumbei, păsări de curte şi animale de blană din 

Oraşul Lipova. (buget estimat: 3 000 lei).   

 15-22.12.2017: Târgul de Crăciun al Oraşului Lipova. Organizator: Primăria Oraşului 

Lipova. (buget estimat: 15 000 lei) 

 20.12.2017: Festivalul Internaţional de Colinde: ”Colinde, colinde...e vremea 

colindelor”. Organizatori: Primăria Oraşului Lipova, în colaborare cu Liceul A. Marienescu . 

(buget estimat: 3 000 lei).   

 20 – 24.12.2017: „Dăruieşte un glob”, „Concert de colinde în aer liber la bradul 

oraşului” şi „Crăciunul pentru toţi” , Ediţia VII – acţiuni caritabile şi artistice, 

pentru comunitatea oraşului Lipova. Organizator: Primăria Oraşului Lipova, în 

colaborare cu Fundaţia AMC Betleem – Centrul de Voluntariat, coordonator: Monica Urs, 

Liceul „At. Marienescu” şi Liceul „Sever Bocu” Lipova. (buget estimat: 2 000 lei) 

 22.12.2017: Concert de colinde la Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova, cu 

participarea artiştilor Operei Române de Stat din Timişoara. Organizator: Primăria Oraşului 

Lipova prin Centrul Recreativ Lipova. (buget estimat: 4 500 lei) 

 31.12.2017: REVELION, spectacol în aer liber cu foc de artificii organizat în faţa bradului 

de Crăciun. Organizator: Primăria Oraşului Lipova.(buget estimat: 20.000 lei) 

 

                              TOTAL CHELTUIELI ESTIMATIVE/ANUL 2017:   324 500 lei  

 

 

4. DIRECŢIA  INFRASTRUCTURĂ (ÎNTREŢINERE, REPARAŢII)       

ZONE  VERZI 

     În perioada Ianuarie 2017 – Decembrie 2017, principalele activităţi prestate de personalul  Direcţiei 

Infrastructură (Întreţinere, Reparaţii) Zone Verzi a Primăriei oraşului Lipova, au fost: 

 

1. Reparaţii la acoperişuri, la clădirile aflate la ministraţia primăriei (blocuri ANL, Casa de Cultură, 

Centrul Recereativ Oraşenesc, spitale, şcoli) şi nu numai (Biserica din Băile Lipova respectiv 

Hala de Lactate) . 

2. Toaletări şi tăieri brazi şi copaci afectaţi de furtună, care prezentau pericol pentru clădirile 

limitrofe la: Spitalul Matern, Spitalul TBC, Spitalul Orăşenesc, Liceul „A. Marienescu”, 

Biserica din Băile Lipova, Biserica Catolică, Cimitirul eroilor), materialul lemnos rezultat fiind 

fasonat şi secţionat ca lemn de foc, stivuit în magazia primăriei. 

3. Executarea unei curţenii generale în curtea primăriei, cu reamenajarea şi refacerea carosabilului 

respectiv a parcării, prin aşternerea unui strat de piatră spartă şi criblură. 



Consiliul Local Lipova 

Raport de activitate al Primarului Oraşului Lipova pe anul 2017 
 

 

- 58 - 

4. Executarea de lucrări curente de cosiri masă verde în zona şcolilor, grădiniţelor, zona cimitirelor, 

şi zonele: Intim, ANL-uri, Str. Iancu Jianu, Calea Timişorii, Str. Cloşca, Sre. Viilor etc. 

5. Executare lucrări de întreţinere şi reparaţii la complexele de joacă pentru copii precum şi a 

mobilieruli urban din parcuri. Executarea unor lucrări de reparaţii la băncile din parcuri 

respectiv locurile de joacă pentru copii. 

6. În perioada menţionată, datprită faptului că firma de salubrizare ECO Lipova nu mai ridică 

gunoiul nemenajer, s-au evacuat toate deşeurile de cest tip cu intervenţii săptămânale de la 

rampe, platforme şi nu numai (cca 40 de remorci până la finalul lunii Ianuarie 2018). O 

problemă majoră în acest sens, o constituie faptul că nu există nici la ora actuală un locautorizat 

în care aceste deşeuri să fie depozitate. 

7. În ultima decadă a lunii septembrie, respectiv luna octombrie, s-a intervenit cu predilecţie pentru 

înlăturarea efectelor furtunii din 17 septembrie 2017. 

8. Întreţinerea sistemului de iluminat public al oraşului Lipova, prin înlocuirea becurilor arse, 

media lunară fiind undeva la 40 de bucăţi/lună. În acest caz se impune semnarea unui contract 

de mentenanţă şi întreţinere a sistemului de iluminat public, puncte de aprindere, cu o firmă 

specializată atestată în acest sens, primăria neavând competenţa necesară execuţiei acestor tipuri 

de lucrări. 

9. Întreţinerea carosabilului străzilor nemodernizate din oraş, în perioada septembrie-decembrie 

2017, s-au împrăştiat direct pe străzi, 45 de transporturi, cca 1200 tone piatră concasată 

respectiv criblură, străzi care din păcate după câteva ploi arată ca şi înainte de intervenţie. 

Pentru întreţinerea carosabilului pe străzi nemodernizate-reparaţii cu  mixturi asfaltice, s-ar 

impune semnarea unui contract cu o firmă specializată pe aceste lucrări. 

10. Pregătirea necesarului pentru desfăşurarea Zilei Naţionale a României (1 Decembrie), respectiv 

a sărbătorilor de iarnă şi orice alte evenimente sau acţiuni de mare amploare au fost organizate 

în oraşul Lipova, prin montarea de steguleţe, şiruri tricolore, ghirlande luminoase, pentru 

pavoazarea oraşului; montare şi împodobire brad 

11. Împărştierea de material antiderapant (3-4 intervenţii în perioada decembrie 2017-ianuarie 

2018), în zona Viaduct Lipova, zona sensurilor giratorii, Str. Nicolae Bălcescu, Făgetului, 

Bugariu, Brancovici, Teiului, Matei Corvin, Iancu Jianu . 

12. Executarea unor lucrări de demontare a ghirlandelor luminoase, de demontare brad, mutare 

căsuţe în zona Pieţei Agroalimentare, intervenţii în urma ploilor pe străzile: Cloşca, Horia, 

Ştefan cel Mare, Viilor, Mărăşeşti, pentru refacerea carosabilului afectat, înlocuire de becuri 

arse, reabilitarea băncuţelor din parcul Împăratul Traian şi parcul din zona gării, asigurarea cu 
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personal pentru săpăturile arheologice din curtea Bisericii Ortodoxe Lipova, curîţenie prin 

strângerea peturilor din zona drumului până la Băile Lipova . 

13. Realizarea notabilă, este faptul că la finalul anului 2017 s-a reuşit achiziţionarea autoutilitarei de 

3,5 tone Iveco, respectiv transferarea tractorului JD de la păşuni la Direcţia Infrastructură . 

Acesta fiind multifuncţional, pentru perioada de iarnă, s- ar  propune dotarea lui cu un 

echipament special, adaptabil care să asigure împrăştierea mecanizată a materialului 

antiderapant pentru eficientizarea şi optimizarea acestei operaţiuni 

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

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

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

cimitire eroi. 

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

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

transportat zăpada şi gheaţa de pe carosabil; 

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

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

21. Montarea de coşuri pentru colectarea gunoiului stradal şi repararea celor deja existente; 

22. 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; 

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

executarea unor reparaţii la instalaţiile electrice şi sanitare din cadrul acestora; 

24. Executarea de reparaţii la căminele de vizitare deteriorate de la canalizarea menajeră de pe 

străzile din oraş; 

25. Curăţarea, decolmatarea şi repararea podeţelor. 

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

27. Reparaţii tâmplărie şi mobilier din lemn pentru Administraţie. 
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IV. Servicii publice în subordinea Secretarului unităţii 

     administrative 

 

1. COMPARTIMENT  RESURSE  UMANE 

Compartimentul Resurse Umane coordonează activităţile specifice de resurse umane 

desfăşurate la nivelul Primăriei oraşului Lipova, gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului cât şi funcţiile contractuale şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice de interes local şi aparatul permanent 

al Consiliului local Lipova. 

În cursul anului 2017 s-a urmărit implementarea unei politici de personal în cadrul structurii 

aparatului propriu care să aibă ca rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică, 

selecţia şi recrutarea în administraţia publică a funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală 

ridicată. 

De asemenea s-a continuat pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere 

profesional, pe baza reglementărilor legale, în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului 

profesional al salariatilor. 

Activitatea Compartimentului Resurse Umane s-a concretizat prin următoarele activităţi 

specifice: 

         - promovarea de Hotărâri ale Consiliului local Lipova (expunere de motive şi proiect HCL) privind 

aprobarea/modificarea structuri organizatorice şi a statului de funcţii; 

Organizarea de diverse tipuri de concursuri, astfel: 

 - 1 concurs  pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, de execuţie  

-  1 concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, de conducere 

- 2 concursuri - examene de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcționarilor publici 

din cadrul Primăriei orașului Lipova. 

- 1 examen de promovare în clasă funcționar public 

- 1 concurs de promovare personal contractual 

- 4 concursuri de ocupare post, personal contractual de execuţie 

- 2 concursuri de ocupare post, personal contractual de conducere 

- 1 concurs de ocupare post, personal contractual, de execuţie, perioadă determinată 
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Alte activităţi îndeplinite, în perioada ianuarie-decembrie 2017, în cadrul Compartimentului 

Resurse Umane: 

- întocmirea planului de ocupare a funcţiilor publice; 

- întocmirea, păstrarea şi completarea dosarelor profesionale; 

- întocmirea de referate şi dispozitii privind angajarea, încetarea sau orice altă modificare a 

raporturilor de serviciu/muncă; 

- urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenței de prezență, a 

concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor fară plată, etc; 

- întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă; 

- asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor temporar vacante; 

- evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora 

către A.N.I. 

         - raportarea semestrială privind situația implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii 

publici; 

 - rezolvarea documentelor repartizate prin managementul documentelor; 

 - întocmirea, evidenţa şi gestionarea fişelor de post; 

 - întocmirea notelor de lichidare la incetarea raporturilor de serviciu/muncă; 

 - eliberarea de adeverinţe privind calitatea de angajat, calitatea de asigurat, etc; 

 - eliberarea de adeverinţe privind salariul angajaţilor, în vederea obţinerii de credite bancare. 

- evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici și a personalului 

contractual pentru activitatea desfăşurată  

       Au fost iniţiate şi emise dispoziţii, având ca obiect: 

 numirea în funcţii publice; 

 încetare raporturilor de serviciu/muncă; 

 modificarea raporturilor de serviciu/muncă; 

 suspendarea raporturilor de serviciu/muncă; 

 exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante; 

 încetarea suspendării si reluarea activităţii; 

 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

 promovarea în grad profesional; 
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2. COMPARTIMENT  ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ  LOCALĂ  ŞI       

    RELAŢII  CU  PUBLICUL 

Activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu 

Publicul, reprezentat de doamnele Nedescu Adriana şi Petcu Dorina, în perioada ianuarie-decembrie 

2017, împărţită pe două birouri separate, este prezentată în următoarele rânduri. 

A. Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local pe anul 2017 şi coordonată de dna. Nedescu 

Adriana a fost următoarea : 

1.Înregistrarea şi repartizarea zilnică a corespondenţei în cadrul Compartimentului Administraţie 

Publică Locală şi Relaţii cu Publicul, menţionînd că nu au existat probleme de tergiversare a înregistrării  

în acest sens. 

 Număr total al şedinţelor Consiliului local – 18 din care : 

                     - Şedinţe ordinare -  10 

            - Şedinţe extraordinare -  3 

                       - Şedinţe de constituire - 0 

                       - Şedinţe de îndată  -  4 

             

 Număr total de Proiecte de hotărâri - 181 

 Număr total de Hotărâri adoptatate -  179 

 Număr de hotărâri retrase de pe ordinea de zi  - 1 

 Număr de hotărâri amânate - 1 

 Număr de hotărâri respinse – 0 

2. Dactilografierea unui număr de 18 procese verbale a şedinţelor de consiliu, întocmirea dosarelor de 

şedinţă şi a adresei de înaintare în vederea transmiterii acestora către Instituţia Prefectului – Judeţul 

Arad.  

3. Comunicarea dispoziţiilor emise de către Primarul oraşului cât şi a Hotărârilor adoptate în cadrul 

Şedinţelor de consiliu , către Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, serviciilor, persoanelor interesate, 

instituţiilor cărora le-au fost repartizate în conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată hotărârile adoptate au fost aduse la 

cunoştinţa publică prin afişarea acestora la sediul Consiliului local, întocmindu-se în acest sens un 

proces verbal de afişare. 

 Total Dispoziţii ale primarului emise – 842 

4. Înregistrarea Dispoziţiilor şi Hotărârilor adoptate de către Consiliul Local în registre speciale. 
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5. Redactarea şi dactilografierea tuturor materialelor necesare, specifice postului, situaţii, adrese, 

referate, proiecte de hotărâri, etc. 

6. Studierea şi urmărirea actelor normative în vederea îndeplinirii în mod corespunzător, a atribuţiilor 

derivate din fişa postului. 

7. Participarea la un curs de perfecţionare profesională, în vederea bunului mers al activităţii. 

8. Înlocuirea doamnei Petcu Dorina pe perioada efectuării concediului de odihnă, cu îndeplinirea 

sarcinilor specifice din fişa postului. 

B. Activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală şi 

Relaţii cu Publicul, în perioada ianuarie-decembrie 2017, îndeplinite de dna. Petcu Dorina – 

referent (birou Relaţii cu Publicul - Registratură) : 

  

 1.  În conformitate cu Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor : 

- Înregistrarea, pe tot parcursul anului 2017, a petiţiilor , în număr de 26.193, în creştere cu 2.250 

mai multe decât în anul 2016, formulate în nume propriu, atât de la persoane fizice cât şi de la 

diverse instituţii venite prin poştă, direct de la reprezentanţi sau prin fax . Aici se regăsesc  şi 

înregistrările  documentelor emise de  colegii din instituţie folosite în diverse situaţii şi adrese. 

- S-a răspuns la toate solicitările telefonice cu diverse informaţii şi s-a făcut legătura telefonică 

către compartimentele de specialitate. 

- Întocmire borderouri cu corespondenţa primită de la toate compartimentele din cadrul primăriei 

şi trasnmitrea acestora prin poştă la destinatari . 

- Împărţire petiţii înregistrate cu o zi înainte către şefii compartimentelor de specialitate, în funcţie 

de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului pentru a putea fi  

rezolvate în cel mai scurt timp. 

- Ridicare şi înregistrare corespondenţă venită prin intermediul poştei.  

- Transmiterea, prin fax, a diverselor situaţii întocmite de personalul din cadrul celorlalte 

compartimente şi servicii din cadrul primăriei.   

- Asigurarea întocmirii, afişării si dezafişării Proceselor Verbale de citaţii si licitaţii imobiliare şi 

transmiterea în timp util către birourile de executori judecatoreşti , instanţelor de judecată şi 

poliţiei , a Proceselor Verbale de afişare şi dezafişare.  

2. În conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public: 
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- S-au înregistrat în Registrul Social şi s-a dat răspuns tuturor solicitărilor venite verbal , prin 

poşta electronică, fax sau diverse înscrisuri;  

- Participarea pe parcursul anului 2017, în cadrul a 2 cursuri de specializare şi obţinerea unor 

diplome de absolvire ECDL şi de « Comuicare şi Relaţii cu Publicul » ; 

- Afişarea, pe panoul din sediul primăriei, a tuturor informaţiilor de interes public,   

      publicarea în Monitorul Oficial şi în mijloacele de informare în masă, precum şi pe      

      pagina de  internet proprie. 

3. Îndeplinirea dispoziţiilor Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia public. S-

au înregistrat în registrul special de petiţii şi au fost transmise răspunsuri în termenul legal; 

4. Aplicarea Ordinului OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea controlului intern managerial. 

Participarea, pe parcursul lunii noiembrie, în cadrul unui curs de instruire şi perfecţionare pentru buna 

desfăşurare a activităţii de control intern managerial, SCIM; 

 

3.BIROU  AGRICOL 

  În anul 2017, în funcție de specificul Biroului Agricol și în concordanță cu atribuțiile de 

serviciu, s-au desfășurat următoarele activități: 

- au fost eliberate un număr de 900 de adeverințe pentru terenurile agricole ( ajutor de șomaj, 

bursă socială, ajutor social, etc)  

- s-au eliberat un număr de 375 adeverințe din care să rezulte suprafețele deținute și numărul de 

animale pentru obținerea de subvenții A.P.I.A. 

- au fost întocmite un număr de 227 dosare conform Legii 17/2014. 

- au fost eliberate un număr de 638 de adeverințe pentru întocmirea documentației necesare 

obținerii cărții de identitate. 

- au fost eliberate un număr de 58 Atestate de Producător și un număr de 58 de Carnete de 

Comercializare. 

- au fost întocmite situații pentru Direcția Județeană de Statistică Arad. 

- au fost efectuate deplasări în teren pentru constatarea pagubelor la culturile agricole datorate 

secetei prelungite. 

- au fost efectuate măsurători în teren în vederea identificării și întabulării terenurilor care aparțin 

domeniului public sau privat. 

- au fost efectuate deplasări în teren, alături de reprezentanții Ocolului Silvic Radna în vederea 

efectuării controlului de fond forestier, proprietate a Primăriei orașului Lipova. 
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- s-au întocmit situații cu privire la aplicarea legilor fondului funciar sau alte situații cerute de 

Instituția Prefectului Județului Arad. 

- împreună cu topograful s-au efectuat diferite măsurători de verificare de amplasamente, de 

trasare și cotare a unor suprafețe, identificare, înscriere în C.F., dezmembrare terenuri pentru 

concesionare etc. 

- de asemenea, au fost executate și alte sarcini date de conducerea unității conform postului 

fiecărui angajat. 

 

V. Servicii publice în subordinea  Consiliului Local şi 

coordoanrea Secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale  

 

1. SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  LOCAL  DE   EVIDENŢĂ  A  

PERSOANELOR 

Activitatea S.P.C.L.E.P. LIPOVA s-a desfăşurat în anul 2017 cu respectarea legislaţiei în vigoare 

şi a radiogramelor/instrucţiunilor/metodologiilor D.E.P.A.B.D.  

Cadrul legal în care s-a desfăşurat activitatea este definit de prevederile O.U.G. nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, H.G. nr. 

1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea nr. 119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă, republicată, H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire 

la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

 

S.P.C.L.E.P. LIPOVA a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Lipova nr. 178 

din 28.12.2004, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, fiind un birou fără personalitate juridică, subordonat Consiliului Local Lipova 

 Potrivit organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Lipova nr. 28 din 

16.02.2016, structura de personal se prezintă după cum urmează: o funcţie publică de conducere - şef 

birou, 4 funcţii publice de execuţie, din care 3 pentru evidenţa persoanelor şi 1 pentru stare civilă şi 1 

post în regim contractual. 

 Din totalul de 5 posturi prevăzute în statul de funcţii, anexă la actul administrativ mai 

susmenţionat, sunt ocupate următoarele: funcţia de şef birou, 2 funcţii publice de execuţie, din care 1 

pentru evidenţa persoanelor şi  1 pentru stare civilă. 

S.P.C.L.E.P. Lipova deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 9 unităţi 

administrativ – teritoriale( 1 oraş şi 8 comune), cu o populaţie totală de 31800 de locuitori. 
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I. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT 

Activităţile pe linie de management desfăşurate în permanenţă de către şeful  coordonator a 

biroului , în perioada supusă analizei, au fost: 

- urmărirea modului în care sunt îndeplinite activităţile prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare şi sunt aplicate Normele metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

aprobate prin H.G. nr. 1375/17.10.2006 S-a urmărit respectarea actelor normative incidente activităţilor 

desfăşurate şi rezolvarea operativă şi legală a tuturor solicitărilor adresate serviciului. 

- urmărirea soluţionării în cel mai scurt timp, cu respectarea termenului legal de soluţionare, a 

cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi a cererilor pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea 

reşedinţei; informarea solicitanţilor cu privire la motivele pentru care cererile nu au fost soluţionate; 

- urmărirea rezolvării operative şi legale a tuturor solicitărilor adresate serviciului (solicitări date 

conform Legii nr. 677/2001, petiţii, solicitări de informaţii de interes public etc.); 

- a participat la două  audienţe solicitate de cetăţeni şi a urmărit modul de soluţionare a 

solicitărilor acestora, în biroul Dlui Primar Jichici Mircea Iosif ; 

- a efectuat  instruirea tuturor lucrătorilor şi asigurarea punerii în aplicare a reglementărilor în 

vigoare şi a dispoziţiilor/radiogramelor D.E.P.A.B.D. de către toţi lucrătorii din cadrul serviciului; 

- a coordonat activitatea funcţionarilor pentru ţinerea în actualitate a R.N.E.P. cu informaţiile 

referitoare la persoană; 

- a efectuat planificarea zilnică a lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, pe tipuri de activităţi: 

primiri cereri, înmânări acte de identitate, actualizare R.N.E.P. etc.; 

- a asigurat prelucrarea a tuturor  radiogramelor/instrucţiunilor şi metodologiile D.E.P.A.B.D. 

transmise de D.J.E.P. Arad cu toţi funcţionarii de evidenţă a persoanelor;  

- a asigurat mediatizarea activităţii S.P.C.L.E.P. prin publicarea de  articole în presa scrisă, o dată 

la două săptămâni; 

- a actualizat site-ului www.primarialipova.ro şi avizierul instituţiei, ori de câte ori a fost 

necesar; 

- a organizat activităţi de informare cu privire la obligaţiile cetăţenilor pe linie de evidenţă a 

persoanelor şi a asigurat desfăşurarea în condiţii optime a programului de lucru cu publicul; 

- a dispus măsuri şi a urmărit modul de realizare a situaţiilor zilnice/lunare/trimestriale pe linie de 

evidenţă a persoanelor şi a asigurat transmiterea acestora la D.J.E.P. Arad, conform Metodologiei 

D.E.P.A.B.D. nr. 3462829/12.07.2012 şi a adresei D.J.E.P. Arad;   

- organizarea activităţilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237-

95835/2010 şi de Dispoziţia D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3409220-23/2014 în ceea ce priveşte persoanele 

care în trimestrul anterior/anii anteriori au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de 

valabilitate al actului de identitate şi nu au solicitat punerea în legalitate; 

- organizarea activităţilor de punere în legalitate cu acte de identitate a persoanelor de etnie romă; 

- organizarea activităţilor de control şi instruire în unităţile de asistenţă socială de pe raza de 

competenţă, pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor asistate; 

- organizarea activităţilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D. nr. 3408704/2014 pe linia 

stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români originari din R. Moldova; 

http://www.primarialipova.ro/
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- organizarea activităţilor prevăzute de Instrucţiunile nr. 393517/2006 privind reglementarea 

activităţilor cu caracter operativ desfăşurate de S.P.C.L.E.P. şi a modului de completare a cărţii de 

identitate provizorii – dacă este cazul; 

- a fost întocmit Planul de activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor pentru trimestrul III; 

- a fost întocmită Analiza activităţilor pe linie de evidenţă a persoanelor pentru trimestrul II; 

- a fost actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.P.C.L.E.P. 

 

Alte activităţi desfăşurate de către coordonatorul serviciului: 

- s-a asigurat permanenţa în cadrul biroului, cu ocazia alegerilor locale (in cursul anului 

2017 nu a fost cazul);   

 

II. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A  PERSOANELOR ŞI INFORMATICĂ 

Pe linie de evidenţă a persoanelor, în perioada supusă analizei, au fost desfăşurate următoarele 

activităţi: 

-  au fost înregistrate 3900 cereri pentru eliberarea actelor de identitate. Pentru acestea au fost 

efectuate următoarele activităţi: primire şi verificare cereri şi documente anexate, au fost confruntate 

copiile documentelor anexate cu originalul şi au fost certificate pentru conformitate, au fost verificaţi 

solicitanţii În R.N.E.P., au fost preluate imaginile solicitanţiilor, au fost înregistrate în registrul de cereri. 

- au fost înregistrate 289 cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind 

stabilirea reţedinţei. Pentru acestea au fost efectuate următoarele activităţi: primire şi verificare cereri 

şi documente anexate, au fost confruntate copiile documentelor anexate cu originalul şi au fost 

certificate pentru conformitate, au fost verificaţi solicitanţii în R.N.E.P., au fost preluate imaginile 

solicitanţilor, după caz, au fost înregistrate în registrul de cereri; 

- în perioada supusă analizei, au fost produse   3900 acte de identitate, din care:  

 3407 cărţi de identitate; 

 204 cărţi de identitate provizorii; 

 289  vize de reşedinţe. 

Actele de identitate au fost eliberate în termenul legal, termenul de eliberare fiind, în medie, 3 - 7 

zile.  

- au fost anulate şi ataşate la cotorul din care au fost extrase toate cărţile de identitate provizorii 

recuperate de la ghişeu şi/sau cele primite de la alt S.P.C.L.E.P.; 

- au fost întocmite procesele-verbale de distrugere a actelor de identitate: 

 pentru C.I., B.I., CA retrase la ghişeu, au fost distruse prin ardere un nr. de 3080; 

 pentru actele retrase în urma decesului au fost distruse prin ardere 451; 

- au fost soluţionate 1 petiţii înregistrate la nivelul serviciului; 

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 au fost soluţionate 409 lucrări de furnizări 

date din R.N.E.P., fiind furnizate date pentru  762 persoane; 

- au fost efectuate 410 verificări în R.N.E.P. 

- în conformitate cu prevederile Planului de Măsuri D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr. 

1970237/14.12.2010-95835/30.12.2010 pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii 

în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de 

lege, au fost generate 1330 de invitaţii pentru persoanele care nu au solicitat eliberarea actului de 
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identitate în trimestrul anterior, fiind expediate un număr de 1280 invitaţii, 119 de persoane fiind puse 

în legalitate până la data expedierii invitaţiilor; 

- au fost desfăşurate  activităţi de informare a personalului din centrele de asistenţă socială de 

pe raza de competenţă, cu privire la obligaţiile ce le revin pe linia punerii în legalitate cu acte de 

identitate a persoanelor instituţionalizate; 

- au fost desfăşurate 3 controale la centrele de asistenă socială de pe raza de competenţă, fiind 

puse în legalitate cu acte de identitate 21 persoane instituţionalizate; 

- au fost puse în legalitate cu acte de identitate 42 persoane de etnie romă; 

- nu au fost eliberate cărţi de alegător întrucât tipărirea acestora a fost suspendată din cauza 

epuizării stocului de materiale consumabile. La nivelul serviciului nu există cărţi de alegător returnate 

de poliţiştii de ordine publică, pentru acestea fiind desfăşurate toate activităţiile specifice; 

- Au fost efectuate un nr. de 5 deplasări în teren cu camera mobilă în comunele Zabrani, 

Păuliş, Ghioroc şi Barzava, unde au fost preluate acte si imagini pentru întocmirea actelor de 

identitate la un nr. de 44 de persoane, din care 3 reşedinţe; 

- Au fost luate masuri specificite, de urgentare, a eliberare a actelor de identitate pentru alegerile 

locale şi parlamentare 2017 – nu a fost cazul. 

Pentru perioada supusă analizei au fost întocmite şi transmise la D.J.E.P. Arad la termen, în 

conformitate cu Metodologia nr. 3462829/12.07.2012 privind întocmirea de către serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor a documentelor pe linie de management, organizarea activităţii 

de evidenţă a persoanelor şi stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit 

periodic la D.E.P.A.B.D. şi/sau la solicitarea D.J.E.P. Arad, următoarele situaţii statistice pe linie de 

evidenţă a persoanelor: 

- zilnic: situaţia indicatorilor sintetici  privind evidenţa persoanelor; 

- lunar: 

o statistica activităţii de evidenţă a persoanelor (Anexa1); 

o centralizator de inventariere al rebuturilor rezultate în activitatea specifică de operare-

prelucrare date personale în vederea producerii CI/CA; 

o situaţia cu privire la cetăţenii români originari din R. Moldova care au solicitat eliberarea 

unui act de identitate; 

- trimestrial: 

o analiza activităţii, pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea 

actelor de identitate în termenele prevăzute de lege; 

o analiza activităţii de punere în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 

persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială; 

În perioada supusă analizei nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la 

activitatea funcţionarilor din cadrul biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere 

sau de alta natură desfăşurându-şi activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa 

postului. 

De asemenea, nu au fost identificate cazuri de eliberare a actelor de identitate prin 

declinarea unei false identităţii. 

 

III. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

- au fost luate în evidenţă fiind înregistrate în R.N.E.P. 289 persoane; 
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- au fost actualizate datele în R.N.E.P. conform documentelor anexate la cererile pentru eliberarea 

actelor de identitate/stabilire reşedinţă (date de identificare, statut civil, adrese de domiciliu/reşedinţă), a 

comunicărilor de deces, a comunicărilor de modificări pentru evidenţa persoanelor (copii sub 14 ani) sau 

a altor solicitări; 

- au fost preluate în R.N.E.P. menţiunile privind dobândirea statutului de cetăţean român cu 

domiciliul în străinătate; 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ ŞI COLECTIVĂ 

Au fost restudiate, individual, ori de câte ori a fost necesar, prevederile O.U.G. nr. 97/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, precum şi radiogramele/instrucţiunile, metodologiile D.E.P.A.B.D. pe linie de evidenţă a 

persoanelor. 

 Au fost prelucrate radiograme/instrucţiuni/metodologii D.E.P.A.B.D. transmise de D.J.E.P. Arad 

cu toţi funcţionarii de evidenţă a persoanelor. 

 

V. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT 

A fost înregistrată în registrele serviciului toată corespondenţa, astfel: 

 în registrul general: 1969 lucrări; 

 în registrul de furnizări date: 410 lucrări; 

 în registrul de petiţii: 2  lucrări. 

Au fost distribuite toate lucrările înregistrate către salariaţii cărora le-au fost repartizate. 

Au fost expediate lucrările/răspunsurile către destinatari, prin poşta militară/civilă/pe condica de 

predare-primire, astfel: prin poşta militară 249 de lucrări trimise şi 253 preluate, prin poşta civilă 111 

lucrări, pe condica de predare-primire 57 lucrări. 

Au fost monitorizate în permanenţă lucrările transmise prin FTP, au fost listate, prezentate 

coordonatorului  pentru a fi rezoluţionate şi repartizate. 

 Prezenta analiză este însoţită de situaţia statistică cu principalii indicatori pe linie de evidenţă a 

persoanelor. 

 

Alăturat anexăm şi raportul de activitate a Serviciului de Stare Civilă, compartiment care face parte 

din S.P.C.L.E.P. Lipova. 

Situaţie cu activitatea de Stare Civilă, din cadrul Primăriei oraşului Lipova, pentru perioada 

01.01.2013 – 31.12.2013  

- Naşteri înregistrate: 17 

- Căsătorii înregistrate: 79 

- Decese înregistrate: 134 

- Acte transcrise: 28 

- Schimbare nume pe cale administrativă: 3 

- Adopţii: 0 
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- Hotărâri străine avizate de I.N.E.P. : 2 

- Rectificări acte stare civilă: 2 

- Sentinţe civile stabilire paternitate: 0 

- Menţiuni operate – exemplar I: 693 

- Acte recunoscute ulterior: 0 

- Sentinţe divorţ: 44 

- Sentinţe încuviinţare purtare nume: 0 

- Menţiuni comunicate ex.II : 693 

- Menţiuni primite pentru a se opera în reg. ex. I : 514 

- Menţiuni comunicate ex. I: 192 

- Certificate eliberate: - naşteri: 362 

                                          - căsătorii: 121 

                                          - decese: 167 

- Livrete familie: 65 

Nivel procentual de realizare: 100% . 

 

2. SERVICIUL  PUBLIC  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI  AUTORITATE   

TUTELARĂ  

 

2.1. SERVICIUL  PUBLIC  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 

 

       I. Prestaţii sociale: 

           - 45 persoane şi familii fără venituri au beneficiat de ajutor social conform prevederilor Legii 

nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare, familii care au nivelul de subzistenţă scăzut. 

            Plata ajutoarelor sociale în anul 2017, a fost efectuată de catre Agenția Județeană de Plăţi şi 

Inspecţie Socială Arad, pe baza documentaţiei transmise de către Serviciul Public de Asistență Socială şi 

Autoritate Tutelară Lipova; 

 - conform HCL nr.5/14.01.2013,  în anul 2016, au fost distribuite ajutoare de urgență la 5 (doua) 

persoane, cu suma de 5.303 lei;  

            - dintr-un număr de 45 de persoane apte de muncă, beneficiare de ajutor social, 22 de persoane 

au prestat muncă în folosul comunităţii locale pentru cuantumul stabilit conform prevederilor Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - 45 de beneficiari ai V.M.G (Venit Minim Garantat), au primit pentru perioada Noiembrie 2017 

- Martie 2018 ajutorul pentru încălzirea locuinţei, ajutor suportat de la bugetul local în sumă totală de 

12.934 lei.  

- 25 asistenţi personali angajaţi la Primăria oraşului Lipova, au acordat  îngrijiri la domiciliu în 

funcţie de nevoile celor 25 de persoane cu dizabilităţi  care sunt caracterizaţi printr-un grad de handicap  

GRAV cu ASISTENT PERSONAL conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - 80 de persoane au beneficiat de indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoane cu handicap, 

conform prevederilor Legii nr.448/2006, republicată cu completările şi modificările ulterioare  acordată 

în vederea sprijinului celor 80 de persoane cu handicap grav cu asistent personal; 

           - suma totală plătită în anul 2017, cumulată, pentru plata salariilor asistenţilor personali pentru 

persoanele cu handicap grav îngrijite la domiciliu şi a indemnizaţiilor de însoţitor cuvenite părinţilor sau 

adultului/reprezentantului legal conform prevederilor legii nr. 448/2006 republicată cu completările şi 

modificările ulterioare a fost de 1.418.304.00 lei.  

          - au fost efectuate 342 de anchete sociale pentru persoane adulte cu handicap si pentru copii 

minori cu dizabiltăţi; 

           - 32 familii au beneficiat de alocaţia pentru susţinere a familiei conform prevederilor Legii 

nr.277/2010, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

          - 106 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani au fost depuse 

până la sfârşitul anului 2017, la Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Autoriatate Tutelară a Primăriei 

Oraşului Lipova, conform OUG nr. 111/2010 şi înaintate la A.J.P.I.S. Arad; 

            - 111 copii nou-născuţi cu vârsta cuprinsă între 0 -12 luni au beneficiat lunar de o cantitate de 

666 cutii de lapte praf pană la sfarsitul anului 2016, conform prevederilor Legii nr.321/2001; 

       - 62 de familii au beneficiat de ajutorul de încălzire a locuinţei pentru perioada sezonului rece, 

noiembrie 2017 - martie 2018, conform O.U.G. nr. 70/2011 cu un cuantum total de 11.205 lei. 

Ajutoarele au fost platite din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin casieria Primariei orasului 

Lipova, la data repartizării fondurilor. 

       - au fost efectuate 10 anchete sociale pentru persoanele care au solicitat sprijin cu produse 

vestimentare de la organizaţii nonguvernamentale; 

       - au fost distribuite un număr de 49 de tichete de grădiniță cu valoare nominală de 50 de lei, 

conform prevederilor Legii nr. 248/2015.  
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    II. Ajutoare comunitare 

     III. Consiliere socială în vederea reintegrării sociale şi protecţiei sociale pentru respectarea 

drepturilor copilului. 

   Obiectivele consilierii sociale sunt următoarele: 

- menţinerea copiilor în familie; 

- continuitatea frecventării cursurilor şcolare; 

- integrare/reintegrare şcolară a copiilor sau tinerilor care au abandonat şcoala; 

- descurajarea instituţionalizării copiilor; 

- prevenirea destrămării familiei. 

 

2.2. AUTORITATE  TUTELARĂ 

Conform atribuţiilor profesionale stabilite prin fişa postului, în cadrul Serviciului de Autoritate 

Tutelară, în perioada ianuarie-decembrie 2017, s-au executat următoarele activităţi: 

 

     1. Efectuarea unui număr total de  196 anchete sociale, din care: 

               - pentru minori instituţionalizaţi : 28; 

               - pentru minori în plasament familial :18; 

               - pentru minori aflaţi în tutelă : 10 ; 

               - pentru procese civile de divorţ cu minori :  29 ; 

               - pentru încredinţare/reîncredinţare minori : 9 ; 

               - pentru minori îndreptăţiţi să beneficiez de burse/ajutoare băneşti sociale şcolare : 57; 

               - pt. persoane cu handicap mintal grav cu solicitare de punere  sub interdicție în instanță : 16 ; 

               - pt. stabilire domiciliu minori: 3 ; 

               - stabilire alocație de întreținere pt. minori : 2 ; 

               - pt. adulţi cu sau fără afecţiuni psihice grave, internaţi în clinici de psihiatrie : 11 ;  

               - pt. persoane adulte instituţionalizate : 13 . 

     2. Întocmirea şi expedierea la AJPIS Arad a unui număr total de 10 rapoarte  de reevaluare (câte 3 

rapoarte pt. 3 copii în trimestrele I şi II din anul 2017 şi câte 2 rapoarte pentru 2 copii, în trimestrele III 

şi IV 2017) a situației minorilor aflați în tutelă, conform prevederilor Ordinului nr. 1733/2015; 

     5. Preluarea, verificarea şi întocmirea întregii documentaţii necesare în vederea eliberării unui număr 

total de 23 dispoziţii ale primarului, din care : 13 dispoziții privind numire curator special pt. persoane 

adulte a cărora punere sub interdicție a fost solicitată în instanță,  9  dispoziții privind aprobarea 



Consiliul Local Lipova 

Raport de activitate al Primarului Oraşului Lipova pe anul 2017 
 

 

- 73 - 

succesiunii/acceptare cumpărare/donație/înstrăinare de bunuri pt. minori și o dispoziție pentru aprobare 

plan servicii pt. plasament familial pt. un minor. 

     6. Preluarea, verificarea, înregistrarea şi expedierea lunară, cu borderou, la A.J.P.I.S. Arad, a unui 

număr de 101 dosare pt. alocaţia de stat, pt.  103 copii cu domiciliul pe raza orașului Lipova, precum și 

a unui număr de 44 cereri de modificări diverese la alocațiile de stat și de plasament ale copiilor din 

orașul Lipova, insoțite de toate documentele justificative anexate. 

     7. Întocmirea unui număr total de 36 alte documente (adrese, rapoarte de specialitate, situaţii/tabele, 

referate, adeverinţe, procese verbale, anunţuri, borderouri, etc.), repartizate spre soluţionare prin 

corespondenţă. 

     8. Preluarea, verificarea, înregistrarea şi comunicarea, în termen legal prevăzut, la ANI București, 

declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali(Primar, Viceprimar şi consilieri locali). 

      9. Înlcouirea d-nei POP CORINA CĂTĂLINA – Secretar al oraşului Lipova în perioada concediului 

său de odihnă sau ori de câte ori a lipsit din instituţie, preluând şi îndeplinindu-i sarcinile de serviciu în 

aceste perioade, conform celor specificate în fişa postului meu. 

     11. Îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite de către şefii ierarhici, în măsura competenţei mele, 

sarcini nespecificate în mod expres în fişa postului meu cum ar fi: participarea la diferite evenimente 

socio-culturale organizate de către primărie sau în parteneriat cu alte organizaţii sau instituţii, susținerea 

permanentă a legăturii oficiale a primăriei în relaţia de înfrăţire dintre oraşul Lipova şi oraşul Salindres 

din Franţa, etc. 

 

 

2.3. COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului Asisenţă Medicală Comunitară din cadrul 

Serviciului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară – Primăria Oraş Lipova, pentru perioada ianuarie 

– decembrie 2017, a fost asigurată de 2 asistenţi medicali comunitari, după cum urmează : 

 

 

 



Consiliul Local Lipova 

Raport de activitate al Primarului Oraşului Lipova pe anul 2017 

 
 

74 

 

2.3.1.  Asistent medical comunitar MUREŞAN  MARIUS 
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2.3.2.  Asistent medical comunitar STEPAN  GHEORGHE  RADU 
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3. COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ 

3.1. CABINET  MEDICAL  ŞCOLAR – MEDICINĂ GENERALĂ  

Ca urmare a solicitării de prezentare a unui raport de activitate a activităţii desfăşurată pe 

parcursul anului 2017, în cadrul Cabinetului medical școlar Lipova , reprezentat prin dna. Dr. Cinghiță  

Carmen, medic primar M.G. copii, angajată a Primăriei Lipova, în perioada ianuarie-decembrie 2017, s-

au desfăşurat activităţi conform celor prezentate în cele ce urmează. 

Cabinetul medical școlar Lipova este încadrat cu 1 medic și o asistentă medicală și a deservit în 

anul 2017, un număr de 1649 copii din care: 

- 250 preșcolari – repartizați în 5 localuri de grădiniță 

- 1399 școlari încadrați în diferite forme de învățământ: primar (3 locații), gimnazial (2 

locații) și liceal (2 locații) 

Activitatea medicală a Cabinetului cuprinde atât efectuarea consultațiilor medicale, a examenelor 

periodice de bilanț medical, a tratamentelor medicale precum și o serie de acțiuni profilactice efectuate 

la fiecare unitate de învățământ (triaje epidemiologice; recoltări de probe biologice în focar de boli 

infecto – contagioase; vaccinuri; controale sanitare în obiectivele de învățământ; acțiuni de educație 

sanitară pe clase în timpul orelor de dirigenție sau la solicitarea cadrelor didactice; pregătirea grupelor 

de participanți la concursul „SANITARII PRICEPUȚI”; asigurarea UMC în timpul orelor de curs și în 

timpul examenelor de la sfârșitul anului școlar – admiteri, bacalaureat, probe sportive). 

Conform evidențelor  primare ale Cabinetului medical școlar (registrul de consultații medicale, 

registrul de imunizări, registrul de tratamente, registrul de evidență specială, registrul de eliberare a 

scutirilor medicale de educație fizică) rezultă că în anul 2017 au fost efectuate următoarele activități 

medicale: 

1. Consultații medicale în cabinetul medical (total școlari și preșcolari) = 1652 

2. Examene medicale periodice de bilanț (școlari clasele I și IV; cls. VIII; cls. XII și XIII seral) = 

722 

3. Acțiuni de educație pentru sănătate = 72 ore (8 ore / lună) şi instruire pe probleme de sănătate = 

12 ore (1 oră/lună) 

4. Examinări medicale cu ocazia competițiilor sportive școlare = 45 

5. Examene medicale de triaj epidemiologic efectuate întregului efectiv de preșcolari și școlari după 

fiecare vacanță = 6729 

6. Examinări medicale cu ocazia deplasărilor în excursii tematice = 729 

7. Acțiuni de igienă şcolară: controale în spaţiile de clasă şi grupurile sanitare din toate locaţiile = 1 

control în fiecare unitate / lună  

8. Acţiuni de prevenire = 84 

9. Tratamente efectuate în cabinet = 407 

10. Eliberare de scutiri medicale pentru orele de educație fizică = 76 
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3.2.  CABINET  MEDICAL  ŞCOLAR – MEDICINĂ  DENTARĂ 

 

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2017, în cadrul Cabinetului medical școlar de 

medicină dentară,  Lipova , reprezentat prin dna. Dr. Corlăţeanu Cristiana, medic specialist dentist, 

angajată a Primăriei Lipova, în perioada ianuarie-decembrie 2017, se prezintă astfel: 

1.Dotarea cabinetului medical şcolar de medicină dentară cu următoarele: 

             - mobilier 

             - materiale conform baremului stabilit de Ministerul Sănătăţii  

2. Propunerea încheierii contractului de service (obligatoriu), în urma discuţiilor cu directorul Spitalului 

Orăşenesc Lipova, Dr. Florin Fânaţă, cu aceeaşi firmă care asigură service-ul aparaturii medicale  din 

cadrul spitalului. 

3. Deplasarea, în luna noiembrie 2017, la DSP Arad (Direcţia de Sănătate Publică Arad), pentru a se 

asigura demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru Cabinetul 

Medical Şcolar de Medicină Dentară a oraşului Lipova şi în vederea depunerii documentaţiei necesare. 

4. Propunerea şi asigurarea demersurilor necesare pentru amenajarea unei zone necesare pentru 

dezinfecţie-sterilizare. 

5. Informarea cadrelor didactice şi asigurarea transmiterii în cadrul şedinţelor de la clase, a informaţiilor 

complete referitoare la existenţa şi funcţionarea cabinetului medical de medicină dentară în incinta 

şcolii. 

6. Discutarea cu părinţii şi solicitarea acordului acestora, în cazul tratamentelor aplicate copiilor sub 18 

ani. 

7. Conform evidenţelor, în cadrul Cabinetului medical şcolar de medicină dentară, s-au efectuat: 

- consultaţii oro-dentare şi educaţie pentru igiena orală: 14 

- urgenţe dentare: 2 

- tratamente de canal: 1 

- obturaţii definitive fotopolimerizabile: 3 

- detartraj profesional: 1 

- obturaţii provizorii: 2 

- eliberare adeverinţe pentru motivare absenţe: 9   
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Cuvânt  de încheiere 

Prezentând acest raport de activitate al anului 2017, până în prezent, în calitate de primar al 

Oraşului Lipova, consider că, alături de întreg Aparatul de Specialitate care funcţionează în cadrul 

Primăriei Oraşului Lipova,  ne-am preocupat cu seriozitate în îndeplinirea obiectivelor stabilite şi sper 

că se poate observa dorinţa de reuşită în privinţa tuturor proiectelor demarate deja, precum şi a celor  pe 

care le-am propus, împreună cu domnul Viceprimar Dodon Vasile şi în colaborare cu Consiliul Local 

Lipova.  

Deşi situaţia financiară la nivel naţional nu a fost una dintre cele mai favorabile, în oraşul 

Lipova, printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reuşit continuarea investiţiilor 

demarate în anii anteriori, precum şi deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate.  

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 primar al oraşului, precum şi pentru întreagul aparat de specialitate aflat în subordinea mea. 

Nu putem afirma că obiectivele noastre, din momentul preluării conducerii şi cele plănuite la 

începutul anului 2017, au fost atinse integral, dat fiind faptul că permanent ne dorim mai mult pentru 

oraşul Lipova, pentru cetăţenii acestui oraş şi în acest sens ne oferim în continuare, întreaga energie, dar 

ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată în acest an 2017, cu atât mai mult cu cât condiţiile 

socio-economice existente nu au fost dintre cele avantajoase, încercând ca în anul 2018 să ducem la 

realizare toate obiectivele, atât cele care au rămas pe listă din anul 2017, cât şi cele noi propuse şi 

gândite la finalul anului 2017 pentru noul an 2018. 

În acest sens, nu în ultimul rând, doresc să aduc mulţumiri tuturor celor care au sprijinit 

demersurile iniţiate, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor celor care au 

fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să rezolvăm şi să construim. De asemenea, doresc să mulţumesc 

tutror cetăţenilor lipovani, care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-au sesizat deficienţele 

specifice din teritoriu, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar şi logistic. Toate acestea 

nu pot decât să mă determine încă o dată, să îmi asum cu onoare promisiunea de a continua să fiu 

apropae de cetăţeni şi să îi asigur că încrederea lor în mine nu va fi în zadar. 

Însumând toate aceste repere, îmi pot exprima convingerea că 2017 a reprezentat un an în care 

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

pentru ca în anul 2018 şi în anii ce urmează, oraşul Lipova să-şi continue drumul către nou, către 

modernitate. 
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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. 

 

 

Vă mulţumesc, 

 

 

 

 

 

Primar, 

Jichici  Iosif  Mircea 


