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DISPOZIŢIA Nr. 443 
 din 10.12.2018 

 
privind convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  

şedinţă extraordinară pentru data de 13.12.2018, orele 12,00 
  
 
 
 Primarul Oraşului Lipova, 
 Având în vedere: 
 
 -prevederile art.121 din Constituţia României; 
 -prevederile art.39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E: 
 

Art.UNIC. Se convocă Consiliul local al Oraşului Lipova în şedinţă extraordinară 
pentru data de 13.12.2018, orele 12,00 în sala de şedinţe a Consiliului local Lipova, 
având ca, 
 

O R D I N E  D E  Z I : 
 

         
        1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
local Lipova din data de 13.12.2018 – inițiativa Primarului Orașului Lipova; 
 
        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
local Lipova din data de 22.11.2018 – inițiativa Primarului Orașului Lipova; 
 
        3. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017 – inițiativa Primarului Orașului Lipova; 
 
        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea documentației tehnice faza studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici legate de obiectivul „CENTRALĂ DE PRODUCERE A 
ENERGIEI TERMICE UTILIZÂND BIOMASA” – inițiativa Primarului Orașului Lipova; 
 
        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul 
„CENTRALĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE UTILIZÂND BIOMASA” – inițiativa Primarului 
Orașului Lipova; 
 
        6.  Proiect de hotărâre privind solicitarea transferului unui bun imobil din proprietatea publică 
a Județului Arad și administrarea Consiliului Județean Arad în proprietatea publică a Orașului 
Lipova și administrarea Consiliului local Lipova – inițiativa Primarului Orașului Lipova. 
 

 
          PRIMAR,                                                                      AVIZAT LEGALITATE 
JICHICI IOSIF MIRCEA                                                                P.SECRETAR, 

                                                                                            POPESCU TAVIȚA 
 


