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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 24.10.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Lipova, convocată de îndată prin Dispoziţia nr.288/23.10.2019, emisă de Primarul oraşului 

Lipova 

 

       La şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local Lipova din data de 24.10.2019 

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  14 consilieri, absenți fiind: dl. 

Pera Florin Fabius, dl. Kallo Ladislau și dl. Nicodin Cristian Ioan.  

         

     Dl.Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.288/23.10.2019 privind 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă extraordinară, convocată de îndată pentru data 

de 24.10.2019, ora 10,00, 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 24.10.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat pentru anul 2019 al 

Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. 

 

     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 extraordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată de îndată pentru data de 24.10.2019 – 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 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, din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, 

spune că acest proiect de hotărâre este necesar deoarece, în urma alocării sumei de 3351 mii lei, banii 

s-au repartizat pentru Spital, Licee, Biserică, Șoimii Lipova cât și pentru alte cheltuieli curente.  

                      

       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în trei exemplare originale. 

 
        Prezentul Proces Verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Lipova, 

convocată pentru data de 30.10.2019, cu 14 voturi PENTRU, nici o ABȚINERE și nici un vot 

ÎMPOTRIVĂ. 
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