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MINUTA 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA 

DIN DATA DE 24.07.2019 

 

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

24.07.2019 participă:dl. Jichici Iosif Mircea – Primarul oraşului Lipova, domnul Dodon Vasile, 

Viceprimarul orașului Lipova, doamna Pop Corina Cătălina - Secretar al oraşului Lipova, iar din 

totalul de 17 consilieri locali aflaţi în funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 16 

consilieri, absent fiind dl.Herrling Ioan Martin.  
 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.200/23.07.2019 

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

convocată de îndată pentru data de 24.07.2019, ora 12,00, 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 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 Lot 2 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

 

 

   Dl. Preşedinte Boia Stelean Ioan, 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 24.07.2019 – inițiator 

Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Președinte Boia Stelean Ioan, dă citire pct. 2 de pe ordinea de zi a şedinţei, 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 Lot 2 – inițiator Primarul 

orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este RESPINS cu 14 voturi „pentru” și 2(două) 

“abțineri” (d-nii consilieri Micle Ioan și Tamaș Dorin Ciprian). 

 

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