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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 29.11.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local 

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

 

       La şedinţa ordinară a Consiliului local Lipova din data de 29.11.2019 participă:dl. Jichici Iosif 

Mircea – Primarul oraşului Lipova, dl. Dodon Vasile, Viceprimarul orașului Lipova, d-na 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 domnul Boia Stelean 

Ioan, domnul Oprean Cosmin Ovidiu și domnul Kallo Ladislau.  

     

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

Procesului Verbal întocmit în data de 07.11.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.343/06.11.2019, 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.358/21.11.2019 privind 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 29.11.2019, ora 

10,00, cu următoarea ordine de zi: 

 

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

Lipova, convocată pentru data de 29.11.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

        2.  Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a apartamentului nr.2 din 

imobilul situat în Lipova, strada George Coșbuc nr.29 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       3.  Proiect de hotărâre privind premierea domnilor AVRAM PAUL și BRETEAN ROBIN LIVIU din 

Orașul Lipova, județul Arad, pentru rezultate excepționale obținute la Cupa României la 

Skandenberg, organizat la Brașov – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri la S.C COMPANIA DE APĂ ARAD S.A – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr.305089 Lipova, 

sub nr. cadastral 305089, reprezentând străzi în intravilan - inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat pentru anul 

2019 al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.130/30.10.2019 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; 

 

       8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr.306493 Lipova, 

sub nr. cadastral 306493, situat în Lipova, str. Iancu Jianu nr. 25 – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

       9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

cimitirelor publice din Orașul Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 
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      10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la imobilul situat în Lipova, 

str. Matei Corvin nr. 60-62, cu destinatie de cimitir public – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     11. 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 29.11.2019 – 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 repartizarea în regim de închiriere a apartamentului nr.2 din 

imobilul situat în Lipova, strada George Coșbuc nr.29 – 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 o familie 

nevoiașă, comisia de analiză a analizat dosarul depus și s-a stabilit punctajul. 

     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 premierea domnilor AVRAM PAUL și BRETEAN ROBIN LIVIU 

din Orașul Lipova, județul Arad, pentru rezultate excepționale obținute la Cupa României 

la Skandenberg, organizat la Brașov – 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 Cultură și Sport și Serviciul Buget, 

Finanțe, Contabilitate, din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. Doamna Pop Corina Cătălina, spune că, în urma rezultatelor 

obținute la Cupa României de Skandenberg, domnii mai sus menționați merită unui minim de 

apreciere și recunoștință. Cheltuielile necesare urmând a fi suportate din bugetul local și sunt 

calculate conform prevederilor art.25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate 

prin H.G. nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

      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 aprobarea unor măsuri la S.C COMPANIA DE APĂ ARAD S.A – 

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 trebuie desemnată o persoană care să facă parte din comisia de casare a unor bunuri propuse 

pentru casare, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. Dl. Tamaș Dorin Ciprian solicită 

domnilor consilieri să facă propuneri. Domnul Dodon Vasile o propune pe doamna Ardelean 

Marinela. Nemaexistând alte propuneri, se supune la vot. 

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

„abținere” (dl. Ardelean Mircea Dumitru). 

 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr.305089 Lipova, 

sub nr. cadastral 305089, reprezentând străzi în intravilan – 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 segmentele de drum județean 572, preluate de la Consiliul Județean Arad, respectiv 4 

intersecții și intabularea separată a  fiecarei străzi în documentele de publicitate imobiliară. 

       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 aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat pentru anul 

2019 al  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, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. Domnul Tamaș Dorin Cirpian dă cuvântul doamnei Păulișan 

Gabriela, Șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabitate pentru lămuriri suplimentare. Doamna Păulișan 

Gabrela spune că s-au alocat mai mulți bani liceelor, s-au realocat creditele bugetare neutilizate 

pentru proiectele în curs de execuție, s-au alocat bani la Clubul Sportiv Șoimii Lipova. 

      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.7 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.130/30.10.2019 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 îl propune pe dl. Micle Ioan. Nemaexistând alte 

propuneri, se supune la vot. 

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

ABȚINERE (Micle Ioan) 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 aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr.306493 Lipova, 

sub nr. cadastral 306493, situat 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 Tamaș Dorin Ciprian solicită 

doamnei Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi lămuriri 

suplimentare. Doamna Suba Cristina Sorina, spune că este vorba despre un teren intravilan situat 

în incinta fostei unități militare Lipova.  

    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.9 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

cimitirelor publice din Orașul Lipova – 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 Pera Florin Fabius spune că trebuie discutată problema, deoarece nu 

este vorba despre o activitate comercială, este vorba despre religie, despre cult, sumele propuse 

sunt foarte mari, sunt de trei ori mai mari decât la Arad. Domnii consilieri sunt în unanimitate de 

acord cu domnul Pera Florin Fabius. Domnul Pera Florin Fabius propune ca taxele să fie la 

jumătatea celor de la Arad.  

      Domnul Bogoș Ioan propune taxa atribuire loc de înhumare – perioada 7 ani - 200 lei. Supusă 

la vot, propunerea este aprobată cu 14 voturi  pentru. 

       

     Supus la vot, proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus, 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 referitoare la imobilul situat 



în Lipova, str. Matei Corvin nr. 60-62, cu destinatie de cimitir public - 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 Tamaș Dorin Ciprian solicită 

doamnei Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi lămuriri 

suplimentare. Doamna Suba Cristina Sorina, spune că este vorba despre un imobil cu destinație de 

cimitir public. Asupra imobilului se instituie dreptul de administrare în favoarea Parohiei Ortodoxe 

Române Lipova. Predarea-primirea bunului descris se va efectua prin protocol. 

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 

şedinţei, Diverse. 

 

       Petiția nr.21680/31.10.2019 a unui grup de cetățeni, persoana de contact Petraș Teodor, prin 

care solicită identificarea unui teren în cimitirul ortodox Lipova, pentru mutarea osemintelor 

miliarilor sovietici și montarea unei cruci metalice, pe soclul existent, în locul stelei roșii, care a 

dispărut în timpul revoluției din 1989. Domnii consilieri solicită comisiei de urbanism să facă o 

analiză a costurilor și să prezinte un raport pentru ședința următoare. 

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

      

     Petiția nr.22680/18.11.2019, de la un grup de cetățeni, persoana de contact Leucuța Safta 

Gheorghe Ioan, prin care solicită Consiliului local Lipova aderarea la ADI Transport Public Arad. 

   Domnii consilieri nu sunt de acord. 

     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, convocată de 

îndată a Consiliului Local Lipova, pentru data de 11.12.2019, 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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