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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 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 

 

 

    La şedinţa ordinară de consiliu din data de 27.06.2019 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 Kallo Ladislau.   

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

nr.182/21.06.2019 privind convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință ordinară pentru 

data de 27.06.2019, orele 12,00, cu următoarea ordine de zi:  

 

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 

local Lipova din data de 27.06.2019 – inițiativa Primarului orașului Lipova; 

 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului local Lipova din data de 07.06.2019 – inițiativa Primarului orașului Lipova; 

 

     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a 

Consiliului local Lipova din data de 20.06.2019 – inițiativa Primarului orașului Lipova; 

 

     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat 

pentru anul 2019 al Orașului Lipova - inițiativa Primarului orașului Lipova; 

 

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor 

al Orașului Lipova – inițiativa Primarului orașului Lipova; 

 

     6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului  între Ministerul Apărării 

Naționale, prin Unitatea Militară 01221 Timișoara și Orașul Lipova, pentru acordarea 

unui drept de uz gratuit asupra terenului – pășune aferent poligonului militar Lipova – 

inițiativa Primarului Orașului Lipova; 

 

     7. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/24.04.2019 

privind aprobarea vânzării apartamentului nr.2 din imobilul situat în Lipova, str. Aurel 

Vlaicu, nr.4, bl.A2, sc.A, către d-na Marcu Laura Dorina – inițiativa Primarului Orașului 

Lipova; 

 

     8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul A.G.A. la SC COMPANIA 

DE APĂ ARAD S.A. – inițiativa Primarului Orașului Lipova; 

 

 

     9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 172/22.11.2018 privind 

stabilirea cuantumului burselor școlare și a numărului de burse, aferente anului școlar 

http://www.primarialipova.ro/


2018 – 2019(semestrul I), pentru Liceul “Atanasie Marienescu” Lipova – inițiativa 

Primarului Orașului Lipova; 

  

     10. Diverse. 

   

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local 

Lipova din data de 27.06.2019 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată 

expunerii de motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi 

raportului de specialitate – 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 în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 

 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului local Lipova din data de 07.06.2019 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă 

citire totodată raportului de specialitate – 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 în unanimitate cu 16 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.3 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului 

local Lipova din data de 20.06.2019 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată 

raportului de specialitate – 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 în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.4 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat pentru anul 

2019 al Orașului Lipova – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de 

motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de 

specialitate întocmit în acest scop de către d-na Păulușan Gabriela - Șef Serviciu Buget, finanțe, 

contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova precum și documentelor 

anexe ale proiectului. 

     Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.5 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al 

Orașului Lipova – inițiativa Primarului Orașului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive, 

întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate – 

întocmit în acest scop de către dl. Ardelean AlinLucian, inspector în cadrul Compartimentului 

Protecție Civilă din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor 

anexe ale proiectului.  

    D-na Pop Corina Cătălina – Secretar al oraşului Lipova, arată că este necesar ca acest Plan de 

Analiză și Acoperire a Riscurilor al Orașului Lipova, să fie întocmit/(re)actualizat anual, în 

funcție de modificările de orice fel survenite la nivelul orașului Lipova. 

    Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 

 

     Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.6 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului  între Ministerul Apărării Naționale, 

prin Unitatea Militară 01221 Timișoara și Orașul Lipova, pentru acordarea unui drept de 

uz gratuit asupra terenului – pășune aferent poligonului militar Lipova – iniţiativa 

Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive, întocmită de către dl. Jichici 

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

dl. Sălășan Ioan Florentin – agent agricol în cadrul Biroului Agricol din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului.  

    Dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul orașului Lipova, oferă câteva explicații cu privire la acest proiect 

de hotărâre, arătând unde anume este amplasat terenul respectiv – care aparține M.Ap.N., prin 

protocolul care urmează a fi aprobat acum, prin acest proiect de hotărâre, urmând ca pentru 

terenul-pășune respectiv să ni se acorde drptul de uz gratuit asupra lui pentru o perioadă de 5 ani, 

cu posibilitatea de prelungire a perioadei respective, dacă va fi cazul. 

     Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 



 

     Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.7 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/24.04.2019 

privind aprobarea vânzării apartamentului nr.2 din imobilul situat în Lipova, str. Aurel 

Vlaicu, nr.4, bl.A2, sc.A, către d-na Marcu Laura Dorina – iniţiativa Primarului Oraşului 

Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, 

Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate - întocmit de către d-na Ardelean Marinela – 

inspector de specialitate în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi din aparatul 

de specialitate al Primarului Orașului Lipova precum și documentelor anexe ale proiectului.  

    D-na Pop Corina Cătălina – Secretar al orașului Lipova, arată că d-na Marcu Laura Dorina, mai 

sus amintită, a făcut demersurile legale pentru cumpărarea acestui apartament, la începutul 

acestui an, primind și aprobare în acest sens din partea primăriei, între timp s-a răzgândit și nu 

mai dorește să-l mai cumpere. 

    Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.8 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul A.G.A. la SC COMPANIA DE 

APĂ ARAD S.A. – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive, 

întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate - 

întocmit de către doamna Suba Cristina - Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și 

Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului.  

     D-na Pop Corina Cătălina, Secretar al orașului Lipova, arată solicitările primite din partea  

A.G.A. a S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin cele două adrese înaintate către Primăria Orașului 

Lipova, care au stat la baza inițierii acestui proiect de hotărâre. 

     Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.9 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 172/22.11.2018 privind stabilirea 

cuantumului burselor școlare și a numărului de burse, aferente anului școlar 2018 – 

2019(semestrul I), pentru Liceul “Atanasie Marienescu” Lipova – iniţiativa Primarului 

Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif 

Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate - întocmit de către doamna Pop Corina 

Cătălina – Secretar al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului.  

    Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar al oraşului Lipova, arată că, inițial, Liceul Atanasie 

Marienescu a solicitat aprobarea unui număr de 51 burse sociale și a 2 burse medicale, acestea din 

urmă(bursele medicale) neregăsindu-se printre tipurile de burse enumerate în prevederile legale în 

vigoare, din acest motiv,  prin Hotărârea nr. 172/22.11.2018 a Consiliului local Lipova, fiind 

aprobate doar cele 51 burse sociale. În prezent, s-a revenit cu o nouă adresă din partea unități de 

învățământ mai sus amintite, prin care se solicită ca și cele două burse medicale să fie incluse tot 

la categoria burse sociale, rezultând astfel un număr total de 53 burse sociale. 

    Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 16 voturi „pentru”. 

   

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.10 de pe ordinea de zi a ședinței, 

DIVERSE: 

 

    Dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Orașului Lipova, arată că dorește să facă unele precizări cu 

privire la situația foarte neplăcută care s-a creat prin neridicarea deșeurilor menajere din oraș, din 

ultima perioadă, de către firma de salubritate GSU, cu care s-a încheiat un contract de prestări 

servicii la începutul acestui an prin A.D.I.S.I.G.D.  

    Astfel, după ce s-a constatat că în ultimele luni firma respectivă nu și-a respectat obligațiile 

contractuale de prestări servicii către populația orașului Lipova, invocând multiple motive, la nivelul 

Primăriei Orașului Lipova a fost înființată o comisie pentru constatarea situației de risc major 

pentru populația din localitate, creată prin neridicarea deșeurilor menajere pe o perioadă 

îndelungată de timp, care poate genera focare de infecții, boli, molime, etc. pe raza localității.  

     În urma constatărilor acestei comisii, s-a procedat la întocmirea și expedierea unor adrese 

oficiale, prin care s–a adus la cunoștința tuturor factorilor decizionali superiori (Garda de Mediu, 

Agenția de Proitecțe a Mediului, Sanepid, Instituția Prefectului – Județul Arad, Consiliul Județean 

Arad, etc.) situația creată, solicitând sprijin din partea tuturor pentru rezolvarea cât mai urgentă  a 

acesteia.  



    Având în vedere faptul că exact în aceeași situație se mai află foarte multe localități din jud. 

Arad, care au contractat aceeași firmă de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor menajere, la 

nivelul Instituției Prefectului – Jud. Arad, au fost convoate mai multe întâlniri cu toate părțile 

implicate în aceste situații, ultima întînire de acest fel având loc în data de 26.06.2019 la Arad, la 

sediul prefecturii.  

    Cu această ocazie, s-a comunicat tuturor celor prezenți că firmei G.S.U., care nu și-a respectat 

obligațiile contractuale de prestări servicii, i-a fost ridicată licența de funcționare cu câteva zile în 

urmă, aceasta aflându-se așadar, în prezent, în situația în care nu mai are dreptul să funcționeze. 

Ca urmare a acestui lucu, primărilor din județ implicate li s-a comunicat să-și convoace imediat 

Comitetele Locale pt. Situații de Urgență (C.L.S.U.), prin intermediul acestora urmând să se ia 

măsurile de urgență necesare în astfel de situații, ceea ce s-a și făcut, inclusiv la Lipova.  

    Dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Orașului Lipova, prezintă d-lor consilieri toate documentele 

oficiale întocmite cu ocazia convocărilor C.L.S.U. Lipova (hotărâri, procese verbale, adrese, etc.), 

pe care le supune aprobării Consiliului local Lipova, fiind aprobate în unanimitate. 

    Dl. Micle Ioan, consilier local, arată că, încă de la începutul activității de colectare a deșeurilor de 

căre această firmă (G.S.U.), au fost probleme cu tarifele percepute pentru serviciile prestate, 

probleme mari fiind totodată și cu plata de către această firmă de salubrizare către deponeul de 

gunoi din Arad sau Bârzava, a taxei pentru depunerea gunoiului, aceștia din urmă neacceptând 

plata prin virament bancar, acceptând doar plata cu bani cash a fiecărui transport de gunoi. 

    Dl. Pandelea Gheorghe, consilier local, întreabă de ce nu s-au depus deșeurile menajere 

colectate din orașul Lipova la Deponeul de gunoi din Arad și nu la cel din Bârzava? 

    Dl. Oprean Ovidiu, consilier local, arată că sunt probleme și cu faptul că foarte mulți cetățeni din 

oraș au achitat deja taxa de salubrizare în avans către această firmă G.S.U., unii chiar pe un an 

înainte, arătând că prtestatorii de servicii nu trebuie plătiți în avans. 

    Dl. Ardelean Mircea, consilier local, consideră că necolectarea selectivă a deșeurilor menajere 

este o mare problemă, care conduce la lipsa profitului pentru firmele de salubrizare. 

    Dl. Pera Florin, consilier local, arată că, încă de la implementarea proiectului prin care s-a optat 

pentru un sistem integrat de gestionare a deșeurilor menajere, toate firmele de salubrtate care au 

fost contractate în acest scop ar fi trebuit să asigure recipiente pentru colectarea selectivă a 

gunoiului, ceea ce nu s-a făcut niciodată. 

    Dl. Nicodin Cristian, consilier local, arată că la firma dumnealui se procedează la colectarea 

selectivă a deșeurilor menajere, toate deșeurile din hârtie și carton fiind predate la reciclare, la fel 

și cele din metal, sticlă, plastic, etc. 

    Dl. Pandelea Gheorghe, consilier local, arată că tomberoanele de gunoi de la societățile 

comerciale, în specal cele de la magazine, se umplu n max. 2 zile cu tot felul de cartoane, ceea ce 

nu este în regulă.  

                      

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

 

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

Lipova, convocată de îndată pentru data de 02.08.2019, cu: 11 voturi PENTRU, nicio 

ABȚINERE și niciun vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         P. SECRETAR, 

                 Stelean Ioan Boia                                                              Tavița Popescu 
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