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HOTĂRÂRE 

 
pentru aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată pentru data de 24.07.2019 
 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Lipova, 
Având în vedere: 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.135, alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de 
aprobare nr.15.255/23.07.2019; 

- raportul de specialitate nr.15.257/23.07.2019, întocmit de Secretarul 
Orașului Lipova;  

- votul “pentru” a 16 consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de 
majoritate simplă, cerută de prevederile art.135, alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ;  
În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat de îndată pentru data de 24.07.2019, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Arad, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, 
prin grija Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
        Stelean Ioan BOIA                          Corina Cătălina POP     

     
 
 

Lipova, la 24.07.2019 

Nr.97 
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Anexă la HCL nr.97/24.07.2019 

 

 

 

 

 

 ORDINE DE  ZI  
A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA, CONVOCATĂ 

DE ÎNDATĂ PENTRU DATA DE 24.07.2019 
 
 

 
 

        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 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

 
 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

           Stelean Ioan BOIA                                       Corina Cătălina POP     
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