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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 02.08.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Lipova, convocată de îndată prin Dispoziţia nr.218/01.08.2019, emisă de Primarul 

oraşului Lipova 

 

     La şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local Lipova din data de 02.08.2019 

participă: dl. Jichici Iosif Mircea – Primarul oraşului Lipova, domnul Dodon Vasile, Viceprimarul 

orașului Lipova, doamna Popescu Tavița în calitate de locțiitor al d-nei Pop Corina Cătălina - 

Secretar al oraşului Lipova, aflată în concediu de odihnă, iar din totalul de 17 consilieri locali aflaţi 

în funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 11 consilieri, absenți fiind: d-na Bandici 

Raluca Maria, dl.Herrling Ioan Martin, dl. Gală Ciprian Florin, dl. Pera Florin Fabius, dl. Kallo 

Ladislau și dl. Crăciun Dorin Titel.  
       

    Doamna Popescu Tavița, în calitate de locțiitor al doamnei Pop Corina Cătălina – Secretar al 

orașului Lipova, dă citire Procesului Verbal întocmit în data de 27.06.2019, cu ocazia desfăşurării 

şedinţei ordinare a Consiliului Local Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.182/21.06.2019, emisă de 

Primarul oraşului Lipova. 

    Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 11 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

     Doamna Popescu Tavița, în calitate de locțiitor al doamnei Pop Corina Cătălina – Secretar al 

orașului Lipova dă citire Procesului Verbal întocmit în data de 24.07.2019, cu ocazia desfăşurării 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local Lipova, convocată de îndată prin Dispoziţia 

nr.200/23.07.2019, emisă de Primarul oraşului Lipova. 

    Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 11 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.218/01.08.2019 privind 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă extraordinară, convocată de îndată pentru 

data de 02.08.2019, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi: 

 

        1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată de îndată pentru data de 02.08.2019 – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

        2. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare a Studiului de fundamentare 

și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2 - inițiator Primarul Orașului Lipova. 

 

     Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință dă citire pct.1 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată de îndată pentru data de 02.08.2019 – inițiator 

Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl. 

Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate întocmit în acest scop de 

către doamna Popescu Tavița, în calitate de locțiitor al doamnei Pop Corina Cătălina – Secretar al 

oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 11 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.2 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare a Studiului de 

http://www.primarialipova.ro/


fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare în județul Arad, Zona 2 Lot 1 și Zona 5 Lot 2 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 

către dl. Jichici Iosif Mircea – Primarul Orașului Lipova, raportului de specialitate – întocmit în acest 

scop de către Serviciul Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. În urma dezbaterilor  

comisiilor de specialitate domnii consilieri, propun aprobarea proiectului de hotărâre cu 

următoarele amendamente: 

 

      - Art.1 al proiectului de hotărâre se completează, la final, cu fraza/sintagma : “Pentru 

activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere reciclabile și reciclabile 

generate de utilizatorii casnici, facturile vor fi emise către utilizatrorii casnici, pe baza 

contractelor de prestări servicii încheiate între operatorul de salubritate și aceștia ».  

     - Art.2 al proiectului de hotărâre se completează, la final, cu fraza/sintagma: 

« Contravaloarea serviciilor prestate în beneficiul utilizatorilor casnici va fi facturată 

lunar și încasată de la fiecare utilizator în parte, în baza contractelor de prestări servicii 

încheiate de către Operator cu aceștia”. 

     - Art.4 al proiectului de hotărâre se completează, la final, cu fraza/sintagma: – „La punctul 

2.9 din documentație, contravaloarea serviciilor prestate în beneficiul utilizatorilor 

casnici va fi facturată lunar și încasată de la fiecare utilizator în parte, în baza 

contractelor de prestări servicii încheiate de către Operator cu aceștia”. 

     Supus la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentele propuse la articolul nr.1,  

articolul nr.2 și articolul nr.4, este APROBAT cu: 11 voturi „pentru” nici o ABȚINERE și 

nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

                      

       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în trei exemplare originale. 

 

 
        Prezentul Proces Verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Lipova, 

convocată pentru data de 30.08.2019, cu 16 voturi PENTRU, 1 ABȚINERE(Pera Florin 

Fabius) și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR, 

                Stelean Ioan BOIA                                                         Corina Cătălina POP 
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