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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 30.10.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.291/24.10.2019, emisă de Primarul oraşului Lipova 

 

       La şedinţa ordinară a Consiliului local Lipova din data de 30.10.2019 participă:dl. Jichici Iosif 

Mircea – Primarul oraşului Lipova, domnul Dodon Vasile, Viceprimarul orașului Lipova, doamna Pop 

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

funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 14 consilieri, absenți fiind doamna Bandici 

Raluca Maria, domnul Ardelean Mircea Dumitru, domnul Kallo Ladislau. 

     

       Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al orașului Lipova, solicită aprobarea 

Procesului Verbal întocmit în data de 27.09.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.259/19.09.2019, emisă de Primarul oraşului 

Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 14 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

        Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al orașului Lipova, solicită aprobarea 

Procesului Verbal întocmit în data de 24.10.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocată de îndată prin Dispoziţia nr.288/23.10.2019, emisă de Primarul 

oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 14 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl.Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.291/24.10.2019 privind 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 30.10.2019, ora 

12,00, cu următoarea ordine de zi: 

 

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

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 30.10.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

        2.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a 

Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației pentru 

masa lemnoasă fasonată  – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2019-2020 – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       5.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în cadrul 

Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Liceul “SEVER BOCU” Lipova pentru anul școlar 

2019-2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare la nivelul Orașului 

Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 
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       7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la drumul de exploatare De 

1474 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       8.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului de 

repartizare în vederea închirierii locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova, aprobat prin HCL 

nr.106/30.08.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       9.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Statului român în domeniul 

privat al Orașului Lipova a terenului înscris în CF nr. 306766 Lipova, pe parcela cu nr. top. 

389/a/1/1/1, cu suprafață de 5.136 mp – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri vizând imobilele înscrise în CF 

nr.301742 Lipova și CF nr.306763 Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 212 mp, situat în Orașul Lipova, localitatea Șoimoș – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

      12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 

nr.301810 Lipova sub nr. cad. 301810, situat în Lipova, localitatea Radna, str. Slt. Suciu Sorin FN 

– inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      13. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Lipova, 

str. Iancu Jianu nr. 25 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      14. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale din statul de funcţii și 

organigrama aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes 

local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, aprobate prin H.C.L. 

nr.101/30.08.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova la 

sfârșitul trimestrului III al anului 2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     16. Proiect de hotărâre privind completarea calendarului evenimentelor cultural-sportive 

propuse pentru anul 2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     17. Diverse. 

  

     Dl. Tamaș Dorin Ciprian, 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 ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 30.10.2019 – 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 Pop 

Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale 

proiectului. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 14 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.2 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza 

administrativ teritorială a Oraşului Lipova – 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 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 cu: 14 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

            

     Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință dă citire pct.3 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației 



pentru masa lemnoasă fasonată – 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 Biroul Agricol din aparatul de specialitate 

al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif 

Mircea, spune că, urmare a adresei Ocolului Silvic Lipova, prin care ne comunică prețurile de 

pornire a licitației, pentru respectarea legislației, acest proiect de hotărâre este legal și oportun. 

      Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 14 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

  

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.4 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în 

cadrul Consiliului de Administrație al Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 

2019-2020 – 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 doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, 

precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Tamaș Dorin Ciprian, solicită domnilor 

consilieri să facă propuneri. Domnul Dodon Vasile propune să rămână reprezentantul de anul 

trecut, respectiv domnul OPREAN COSMIN OVIDIU. Se supune la vot. 

     Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 13 voturi „pentru” 1(una) 

ABȚINERE(Cosmin Ovidiu OPREAN) și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

       Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință dă citire pct.5 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 

cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Liceul “SEVER BOCU” Lipova 

pentru anul școlar 2019-2020 – 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 Pop Corina Cătălina – Secretar 

General al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Tamaș Dorin 

Ciprian, solicită domnilor consilieri să facă propuneri. Domnul Oprean Cosmin Ovidiu propune să 

rămână același reprezentant ca și anul trecut, respectiv domnul Ardelean Mircea Dumitru. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 14 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.6 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare la nivelul 

Orașului Lipova – 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 doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, 

precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Oprean Cosmin Ovidiu întreabă ce înseamnă 

performanță. Domnul Herrling Ioan Martin răspunde că sunt acei elevi care au obținut rezultate 

foarte bune la activități extrașcolare, dar care, obligatoriu trebuie să fie cuprinse în programul 

calendarului cultural național. Doamna Pop Corina Cătălina, Secretarul General al Orașului Lipova 

precizează că, în ceea ce privește numărul burselor care se vor acorda, ambele instituții de 

învățământ au prezentat situația, numărul acestora regăsindu-se în proiectul de hotărâre întocmit 

de către inițiator. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că, referitor la cuantumul burselor școlare se 

stabilește de către autoritățile administrației publice locale. 

      Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 13 voturi „pentru” 1(una) 

ABȚINERE(Cosmin Ovidiu OPREAN) și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.7 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la drumul de exploatare 

De 1474 – 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. Domnul Jichici Iosif 

Mircea, spune că, drumul la care se face referire este un drum înfundat care nu deservește decât 

societăților SC CORYLACEA JV SRL și SC FRUCTUS MYRTILLI SRL. Societățile mai sus menționate 

realizează din fonduri europene, proiecte de plantație de cătin și plantație de afin, fapt pentru care 

în condițile unui drept de administrare a drumului antemenționat, împrejmuirea s-ar putea efectua 

pe conturul imobilului, cu montarea unor porți de acces la capetele de drum de exploatare. Domnul 

Pera Florin Fabius spune că trebuie avut în vedere ca terenul să nu fie din fondul de vânătoare, 

pentru că atunci, vânătorii trebuie să aibă acces de trecere. 



       Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 14 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.8 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului de 

repartizare în vederea închirierii locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova, aprobat prin 

HCL nr.106/30.08.2019 – 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. Doamna Pop Corina Cătălina, Secretarul General al Orașului Lipova, spune că, pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, având în vedere HCL nr.106/30.08.2019 privind Regulamentul de 

repartizare în vederea închirierii locuinţelor aflate în administrarea Consiliului Local Lipova, se 

impune promovarea unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Lipova care vor face parte din Comisia pentru repartizarea locuinţelor aflate în proprietatea 

statului, solicitând domnilor consilieri să facă propuneri. Domnul Dodon Vasile propune membrii 

comisiei de specialitate nr.3, respectiv, comisia de analizare ș verificare a dosarelor: 

- Dl. Ioan BOGOȘ, 

- Dl. Stelean Ioan BOIA, 

- Dl. Ioan Martin HERRLING. 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- D-na Raluca Maria BANDICI, 

- Dl. Ladislau Kallo. 

 Domnul Bogoș Ioan îl propune și pe domnul Pera Florin Fabius. Nemaiexistând alte propuneri, se 

supune la vot. 

    Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 10 voturi „pentru”  4(patru) 

ABȚINERI( Ioan BOGOȘ, Stelean Ioan BOIA, Ioan Martin HERRLING, Florin Fabius PERA) 

și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

     Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință dă citire pct.9 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Statului român în domeniul 

privat al Orașului Lipova a terenului înscris în CF nr. 306766 Lipova, pe parcela cu nr. 

top. 389/a/1/1/1, cu suprafață de 5.136 mp – 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 Serviciul Urbanism AT și Autorizări 

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

anexe ale proiectului. Domnul Oprean Cosmin Ovidiu, întreabă care este acel teren. Domnul Jichici 

Iosif Mircea, spune că este vorba despre terenul intravilan având categoria de curți, construcții 

situat în Radna.     

     Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 14 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.10 de pe ordinea de zi a 

ședinței,  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri vizând imobilele înscrise în 

CF nr.301742 Lipova și CF nr.306763 Lipova - 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. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că, este vorba despre cimitir, respectiv 

alipirea imobilului cu suprafața de 4860 mp la cimitirul existent. 

Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 14 voturi „pentru” nici o ABȚINERE 

și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

       Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință dă citire pct.11 de pe ordinea de zi a 

ședinței, Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului 

în suprafață de 212 mp, situat în Orașul Lipova, localitatea Șoimoș – 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 

Serviciul Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că este 



vorba despre un teren situat în Șoimoș, pe care este edificată o casă de locuit înainte de anul 

1990, iar proprietarul casei solicită cumpărarea terenului aferent casei de locuit. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 14 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință dă citire pct.12 de pe ordinea de zi a 

ședinței, Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în 

CF nr.301810 Lipova sub nr. cad. 301810, situat în Lipova, localitatea Radna, str. Slt. 

Suciu Sorin FN – 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 Serviciul Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de 

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

Jichici Iosif Mircea, spune că, în vederea reglementării situației juridice a imobilului cât și a adresei 

Societății PL NORIS SRL, concesionara terenului, nu se mai justifică păstrarea imobilului în 

domeniul public al orașului, acesta find afectat de o investiție privată.    

 Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 14 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

     Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.13 de pe ordinea de zi a 

ședinței,  Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile 

situate în Lipova, str. Iancu Jianu nr. 25 - 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. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că se propune radierea dreptului de 

administrare al Consiliului Local al Orașului Lipova asupra terenurilor la care se face referire. 

Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 14 voturi „pentru” nici o ABȚINERE 

și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință dă citire pct.14 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale din statul de funcţii și 

organigrama aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice 

de interes local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, aprobate 

prin H.C.L. nr.101/30.08.2019 – 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 Compartimentul Resurse Umane din 

aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 

proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că acest proiect de hotărâre este necesar și oportun 

pentru punerea în acord cu recomandările Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București.      

     Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 14 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință dă citire pct.15 de pe ordinea de zi a 

ședinței, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului 

Lipova la sfârșitul trimestrului III al anului 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 Serviciul Buget, Finanțe, 

Contabilitate, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că 

acest proiect de hotărâre este necesar și oportun în vederea analizării și aprobării execuției 

bugetelor la sfârșitul trimestrului III al anului 2019, conform documentelor anexate.    

     Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 14 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

     Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.16 de pe ordinea de zi a 

ședinței,  Proiect de hotărâre privind completarea calendarului evenimentelor cultural-

sportive propuse pentru anul 2019 - 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 Biroul Cultură și Sport din aparatul de 

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

Jichici Iosif Mircea, spune că, se propune alocarea unei sume de bani pentru expoziția aniversară 

păsări de curte și animale de blană din orașul Lipova, precum și pentru o gală a sportului lipovan. 



   Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 14 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct. 17 de pe ordinea de zi a 

şedinţei, Diverse. 

 

        Petiția nr.18834/30.09.2019 a doamnei Zibileanu Codruța, prin care solicită concesionarea 

sau închirierea a patru locuri de parcare la adresa din Lipova, strada G. Coșbuc nr.31, unde a 

deschis o clinică medicală dentară. Domnul Pera Florin Fabius, spune că nu este de acord, să 

plătească dacă vrea taxă de ocupare domeniu public, deoarece este o activitate comercială.Domnul 

Herrling Ioan Martin spune că și așa sunt probleme cu parcările, dacă aprobăm această petiție 

deschidem cutia Pandorei și o să avem doar probleme. Doamna Pop Corina Cătălina spune că este 

foarte dificil și din punct de vedere al procedurilor. Domnul Nicodin Cristian Ioan spune că, dacă 

dorește să plătească taxă ocupare domeniu public, exact cum plătesc și alte persoane care ocupă 

domeniu public. 

      Supusă la vot, petiția este respinsă, 14 voturi „pentru”.  

 

        

 

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 07.11.2019, cu 15 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL AL UAT, 

              Dorin Ciprian TAMAȘ                                                     Corina Cătălina POP 
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