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D I S P O Z I Ţ I A  

  
privind convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  

şedinţă extraordinară, convocată de îndată pentru data de 24.07.2019, ora 

10,00 
  

 
 Primarul Oraşului Lipova: 
 Având în vedere: 

 -prevederile art.121 din Constituţia României; 
 -prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a și alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

D I S P U N E: 
 

Art.1. Consiliul local al Oraşului Lipova se convoacă în ședință extraordinară, 
convocată de îndată pentru data de 24.07.2019, ora 12,00 în sala de şedinţe de la 

sediul U.A.T. Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, jud. Arad. 
 Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. 
 Art.3. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali în format electronic și au fost transmise spre avizare către Comisiile 
de specialitate nr.1 – comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

administrarea domeniului public și privat al orașului, juridic, administrație publică 
locală, servicii, comerț și agricultură, nr.2 – comisia pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 

istorice și arhitectură, apărarea ordinii publice și nr.3 – comisia pentru învățământ, 
sănătate, cultură, protecție socială, activitatea sportivă și de agrement, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenești, problema minorităților și culte. 
                   (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâri transmise. 

 Art.4. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Arad, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, consilierilor locali și se publică pe pagina de 

internet www.primarialipova.ro.    
  
 

PRIMAR,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
Iosif Mircea JICHICI                                                SECRETAR, 

               Corina Cătălina POP 
                                                                                          
 

Lipova, la 23.07.2019 
Nr.200 
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Anexă la Dispoziția nr.200/23.07.2019 

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE  ZI  
AL 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. 

 
 
 

         PRIMAR,                                                              CONTRASEMNEAZĂ,              
Iosif Mircea JICHICI                                                  SECRETAR UAT Lipova, 

                                                                                      Corina Cătălina POP            
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