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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 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 

 

 

    La şedinţa extraordinară de consiliu, convocată de îndată, din data de 24.07.2019 participă: dl. 

Jichici Iosif Mircea - Primarul orașului Lipova, dl. Dodon Vasile - Viceprimarul orașului Lipova, 

doamna Pop Corina Cătălina - Secretar al oraşului Lipova, iar din totalul de 17 consilieri locali aflaţi 

în funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 16 consilieri, absent fiind domnul 

Herrling Ioan Martin.   

    Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire Dispoziței Primarului Orașului Lipova 

nr.200/23.07.2019 privind convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință extraordinară, 

convocată de îndată pentru data de 24.07.2019, orele 12,00, 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 24.07.2019 

– inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea/avizarea documentelor necesare demarării 

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a 

contractului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și 

deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv 

fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și acumulatori, din jud. Arad – 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 24.07.2019 – inițiator 

Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare nr. 15255/23.07.2019, 

întocmit de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate nr. 

15257/23.07.2019 – întocmit în acest scop de către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar al 

oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

    Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 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 aprobarea/avizarea documentelor necesare demarării 

procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a 

contractului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și 

deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv 

fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și acumulatori, din jud. Arad – Zona 5 Lot 2 – inițiator 

Primarul orașului Lipova  Se dă citire totodată referatului de aprbare nr. 1560/23.0.2019, 

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. 

http://www.primarialipova.ro/


    D-na Pop Corina, Secretar al oașului Lipova, aduce la cunoștința d-lor consilieri faptul că sunt 

probleme privind încasarea tarifelor/taxelor pentru salubritate, asa după cum sunt prevăzute în 

documentele/anexele la prezentul proiect de hotărâre, care au fost expediate de către ADI-SIGD la 

noi și la toate primăriile implicate în această problemă, cu colectarea și gestionarea deșeurilor, 

pentru a fi aprobate/avizate. Sunt probleme, în primul rând, cu privire la faptul că serviciile de 

colectare/gestionare a deșeurilor de către un operator, oricare ar fi acela, care vor fi efectuate de 

acum înainte, vor fi facturate către primărie și vor trebui plătite de către populație prin intermediul 

primăriei, ori o mare parte din populația orașului a plătit deja pe tot anul aceste servicii către 

vechea firmă de colectare a gunoiului. Aceștia nu vor mai plăti încă odată această taxă. 

    Dl. Ardelean Mircea, arată că, între o parte dintre cetățenii din oraș și firma GSU, au fost 

încheiate  contracte de prestări servicii în acest an, în baza cărora unii cetățeni au achitat deja taxa 

respectivă pe tot anul, alții achitând lunar, altii achitand taxa trimestrial, iar  altii neachitand-o 

deloc nici pana in prezent. Iar o foarte mare parte dintre cetăţenii oraşului nostru nici măcar nu 

aveau încheiat un contract de prestări servicii cu firma de salubritate cea veche. 

     Dl.Pera Florin, arată că, în cadrul şedinţelor care au avut loc la prefectură de când s-a declarat 

această situaţie de urgenţă, s-a venit cu o variantă/propunere, de a se încheia un contract de 

prestări servicii cu un operator acreditat pentru a se soluţiona problema. Dacă primăria se apucă 

acum să încheie contracte de prestări servicii cu populaţia, se încalcă prevederile legale în vigoare. 

      Dl. Jichici Iosif Mircea, Primar al oraşului Lipova, consideră că ar fi fost foarte bine dacă acum 

ne aflam la început de an calendaristic, ca să nu fi plătit nimeni încă acea taxă. Nimeni nu ne dă în 

scris că vom putea plăti facturile către firma de salubritate care va fi.  

      D-na Pop Corina Cătălina, Secretar al oraşului Lipova, arată că în modelul de proiect de 

hotărâre trimis de către ADI SIGD, privind instituirea unei taxe de salubrizare de către primărie, 

este specificat faptul că firma de salubritate încheie contracte de prestări servicii cu populaţia, dar 

în caietele de sarcini este specificat exact invers. Alte primării au respins această propunere venită 

din partea ADI SIGD. 

     Dl. Nicodin Cristian, propune să se discute această problemă din punct de vedere practic. Adică 

să ne punem întrebarea în baza căror acte sau prevederi legale va putea primăria să instituie şi să  

încaseze de la populaţie acea taxă de salubrizare? Mai ales că, asa cum s-a spus deja, o mare 

parte din populaţie a achitat deja către vechea firmă de salubrizare taxa respectivă pe tot anul. 

Dacă va veni o firmă nouă de salubrizare, ce anume va face în această situaţie? 

     Dl.Pera Florin, îi răspunde d-lui Nicodin: Firma nouă va  putea încasa pe bază de contract de 

prestări servicii de la populaţie, de la cei care nu au achitat încă deloc taxa respectivă pe acest an, 

iar pentru recuperarea sumelor încasate deja de către vechea firmă de la o parte din populaţie, 

noua firmă se va adresa în instanţă. Propune să se voteze proiectul de hotărâre, dar cu excluderea 

acelui paragraf cu instituirea şi încasarea taxei respective de către primărie de la populaţie. 

    Dl. Oprean Cosmin, întreabă care ar fi atunci soluţia dacă noi, ca UAT, nu putem din punct de 

vedere legal să instituim şi să încasăm acea taxă de salubrizare de la populaţie? 

    Dl. Pera Florin, îi răspunde d-lui Oprean Cosmin Ovidiu că, soluţia se găseşte înscrisă în adresa 

primită de la prefectură cu privire la soluţionarea situaţiei de urgenţă în care ne aflăm acum. 

Propune 3 variante de supunere la vot a proiectului de hotărâre: aprobarea lui în forma actuală, 

respingerea în totalitate a proiectului de hotărâre în forma lui actuală sau aprobarea proiectului dar 

cu modificările propuse mai sus, excluzând categoric implicarea primăriei în ceea ce priveşte 

încasarea taxei de salubrizare de la populaţie.  

     Dl. Boia Stelean Ioan, propune două variante: ori să se voteze respingerea în totalitate a 

proiectului de hotărâre ori aprobarea lui în totalitate. 

     D-na Pop Corina Cătălina, secretar, arată că aici, referitor la acest proiect de hotărâre, nu mai 

este vorba de situaţie de urgenţă. 

      Dl. Ardelean Mircea Dumitru, o întreabă pe d-na Pop Corina Cătălina dacă dânsa consideră că 

este corect din punct de vedere legal acest proiect de hotărâre. 

      D-na Pop Corina Cătălina, îi răspunde d-lui Ardelean Mircea Dumitru că şi alte primării au 

respins acest proiect de hotărâre. 

      Dl. Dodon Vasile, Viceprimarul oraşului Lipova, întreaba ca va face noua firmă de salubrizare 

fără bani, cum va colecta gunoiul din oraş? 

     Dl.Oprean Cosmin Ovidiu, speră că noul operator va veni cu toată logistica necesară, cu bani, 

cu maşini, cu personal, etc. De ce în alte localităţi şi în alte judeţe din ţară există firme de 

salubritate serioase şi la noi nu se poate? Spre exemplu, în jud. Sibiu, firma de salubritate de acolo 

asigură către populaţie câte 4 containere de culori diferite, pentru colectarea gunoiului, în curtea 

fiecărei case şi nu sunt niciun fel de probleme privind colectarea şi gestionarea gunoiului.  

     Dl. Ardelean Mircea Dumitru, consideră că există şi firme de salubritate serioase, cu potenţial 

financiar. 



     Dl. Boia Stelean Ioan, întreabă ce se va intâmpla in cazul în care noi aprobam acum acest 

proiect de hotărâre dar celelalte primării nu-l vor aproba?  

      Dl. Jichici Iosif Mircea, Primar, arată că nu sunt bani la bugetul local, pentru ca primăria să 

poată achita acele facturi pentru colectarea gunoiului către noua firmă de salubrizare. Spre 

exemplu, impozitul pe care o familie, compusă din 3 persoane, trebuie să-l platească pe un an, 

pentru un apartament la bloc, este de proximativ 100 lei. Din aceşti bani trebuie plătite toate 

cheltuielile pentru oraş, cum ar fi iluminatul public şi altele. De unde să mai fie bani suficienţi şi 

pentru achitarea taxei de salubrizare? 

    Dl. Dodon Vasile, Viceprimar, arată că, deşi a trecut deja mai bine de o lună de la declararea 

stării de urgenţă în oraş din cauza problemei colectării şi gestionării gunoiului, nici până în 

momentul de faţă nu s-a făcut absolut nimic pentru remedierea acestei stări de fapt. Nu s-a 

încheiat nici măcar un proces verbal. De la prefectură s-a primit doar o adresă cu privire la faptul 

ca primăria să ia toagte măsurile legale care se impun în astfel de situaţii şi atât.  

    D-na Pop Corina Cătălina, Secretar, arată că s-a emis doar o hotărâre a CLSU pentru declararea 

stării de urgenţă. 

     Dl. Jichici Iosif Mircea, Primar, arată că proiectul cu finanţare europeană SISTEM INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DESEURILOR, este declarat închis şi funcţional la minister, totul fiind în regulă din 

punctul lor de vedere. Astfel, de la minister s-a primit o adresă cu două variante privind 

soluţionarea acestei situaţii, ambele nefavorabile nouă. 

      Dl. Oprean Cosmin Ovidiu, consideră că cel mai bine ar fi să ieşim din cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI SIGD), chiar dacă acest lucru ne-ar costa să plătim o penalizare 

în sumă destul de mare, şi să înfiinţăm un serviciu propriu de salubrizare. Am putea să 

împrumutăm acei bani dar să nu mai depindem de ei. 

      Dl. Jichici Iosif Mircea, Primar, îi răspunde d-lui Oprean Cosmin Ovidiu că este imposibil acest 

lucru, deoarece răspundem în faţa Curţii de conturi pentru fiecare ban cheltuit. 

      D-na Pop Corina Cătălina, Secretar, consideră că ADI SIGD nu răspunde în niciun fel pentru 

modul în care a fost contractată vechea firmă de salubrizare falimentară, dar şi pentru că ei nu şi-

au îndeplint de fapt atribuţiile timp de 10 ani, de la înfiinţarea lor şi până în prezent. În toţi aceşti 

ani, primăriile membre în  cadrul asociaţiei au plătit o o cotizaţie anuală către ADI SIGD, ca aceștia 

să se ocupe de implementarea prevederilor proiectului privind Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor, ceea ce ei nu au făcut, iar acum încearcă să arunce totul pe noi. 

      Dl. Ardelean Mircea, arată că, dacă s-ar face colectarea selectivă a deşeurilor, ar fi o afacere 

foarte profitabilă pentru firma respectivă de salubrizare. Numai în judeţul Arad nu se face astfel. 

      Dl. Jichici Iosif Mircea, Primar, arată că, în cadrul acelui proiect, s-au înfiinţat staţii de transfer 

a deşeurilor, în cadrul cărora ar fi trebuit ca acestea să fie selectate şi atunci ar fi fost profitabilă 

afacerea la maxim. Din păcate nu s-a întâmplat aşa. 

       D-na Pop Corina Cătălina, Secretar, arată că a fost trimisă o adresă către Consiliul Judeţean 

Arad şi ADI SIGD, semnată de către toate primăriile din Zona 5, prin care aceştia au fost solicitaţi 

să vină în teritoriu şi să prezinte primăriilor respective contractul de prestări servicii dar au refuzat 

să vină. Ba mai mult, au şi ameninţat la telefon că dacă aprobăm acest proiect de hotărâre aşa 

cum ni l-au trimis ei bine, dacă nu vom fi scoşi din cadrul ADI SIGD şi vom plati acea penalizare la 

care s-a făcut mai sus referire.  

      Dl. Mihai Ionel, constată că este de fapt un război al instituţiilor şi un gol legislativ care duc la 

nerezolvarea acestei situaţii. 

       D-na Pop Corina Cătălina, Secretar, arată că nu este niciun gol legislativ ci pur şi simplu ADI 

SIGD nu-şi îndeplineşte atribuţiile,  urmând, probabil, în viitorul apropiat să ne adresăm în instanţă 

împotriva ADI SIGD, altă soluţie nu există. 

    Dl. Jichici Iosif Mircea, Primar, este de părere că la contractarea firmei vechi de salubrizare, 

GSU, s-a ştiut din start că aceasta va intra în faliment, dorindu-se chiar falimentarea ei şi 

scoaterea sa de pe piaţă. 

      Dl.Mihai Ionel, întreabă ce e de făcut în această situaţie. Propune să ne adresăm presei sau să 

vedem ce au mai făcut alte primării din ţară aflate în aceeaşi situaţie. 

      Dl. Jichici Mircea, Primar, consideră că ADI SIGD ar fi trebuit ca, în condiţiile impuse de situaţia 

de urgenţă declarată, să fi atribuit de urgență direct către un operator de salubrizare, cel mai 

favorabil, contractul de prestări servicii. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este RESPINS cu: 14 voturi „împotrivă”, 2(două) 

“abțineri” (d-nii consilieri Micle Ioan și Tamaș Dorin Ciprian) și niciun vot “pentru”. 

                      

     D-na Pop Corina Cătălina, Secretar, aduce la cunoştinţa d-lor consilieri că a fost publicat în 

Monitorul Oficial al României Noul COD ADMINISTRATIV şi trebuie studiat cu foarte mare atenţie, 

inclusiv de către consilierii locali. Atrage totodată atenţia ca domnii consilieri care nu au prezentat 

încă raportul de activitate pe anul trecut. să-l prezinte de urgenţă. 



     Dl. Ardelean Mircea Dumitru, solicită să fie înaintat d-lor consilieri noul COD ADMINISTRATIV ori 

pe suport de hârtie ori prin e-mail, pentru a-l putea studia.          

 

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

 

 

        Prezentul Proces Verbal a fost aprobat în ședința extraordinară a Consiliului Local 

Lipova, convocată de îndată pentru data de 02.08.2019, cu 11 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          P.SECRETAR, 

                 Stelean Ioan Boia                                                              Tavița Popescu 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Red./Dact.P.T. 

3 ex./24.07.2019 


