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MINUTA 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA 

DIN DATA DE 11.12.2019 

 

 

 

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

11.12.2019 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 15 consilieri, absenți fiind: dl. Oprean Cosmin Ovidiu și dl. Nicodin Cristian Ioan.  
          Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al orașului Lipova, solicită aprobarea 

Procesului Verbal întocmit în data de 29.11.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocată prin Dispoziţia nr. 358/21.11.2019, emisă de Primarul 

oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu 15 voturi PENTRU, nici o  

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl.Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.396/10.12.2019 

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

îndată pentru data de 11.12.2019, ora 09,00, 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 11.12.2019 – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: 

„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. General Petrescu, str. Cuza Vodă, str. V. Alecsandri, 

str. 1 Decembrie, str. Meţianu, str. M. Viteazu, str. Viilor, str. Mureş, str. M. Eminescu, str. 

Sarmisegetuza, str. Înv. I. Tuducescu, str. Calea Timişorii, str. A. Vanătu, str. Sgt. E. Chiriţa, 

str. Zorilor, str. Clujului, str. Lugojului şi str. E. Murgu” – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii valori de investiție, respectiv a devizului 

general pentru investiția: „Reabilitarea şi dotarea Liceului ATANASIE MARIENESCU, respectiv a 

Școlii Generale Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, județul Arad” – inițiator Primarul orașului 

Lipova. 

 

     Dl.Tamaș Dorin Ciprian, preşedintele de ședință, dă citire pct. 1 de pe ordinea de zi a 

şedinţei, proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocată de îndată pentru data de 

11.12.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

    Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

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

şedinţei, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția: „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. General Petrescu, str. Cuza Vodă, 

str. V. Alecsandri, str. 1 Decembrie, str. Meţianu, str. M. Viteazu, str. Viilor, str. Mureş, 

str. M. Eminescu, str. Sarmisegetuza, str. Înv. I. Tuducescu, str. Calea Timişorii, str. A. 
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Vanătu, str. Sgt. E. Chiriţa, str. Zorilor, str. Clujului, str. Lugojului şi str. E. Murgu” - 

inițiator Primarul Orașului Lipova. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

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

şedinţei, proiect de hotărâre privind aprobarea noii valori de investiție, respectiv a 

devizului general pentru investiția: „Reabilitarea şi dotarea Liceului ATANASIE 

MARIENESCU, respectiv a Școlii Generale Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, 

județul Arad” – inițiator Primarul orașului Lipova. 

    Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

   Drept pentru care s-a întocmit prezenta minută în 3(trei) exemplare originale. 
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