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MINUTA 

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA DIN DATA DE 27.09.2019 

 

        La şedinţa ordinară a Consiliului local Lipova din data de 27.09.2019 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 16 consilieri, absent fiind 

domnul Oprean Cosmin Ovidiu.  
 
        Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al orașului Lipova, solicită aprobarea 

Procesului Verbal întocmit în data de 30.08.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.234/23.08.2019, emisă de Primarul 

oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 16 voturi PENTRU, 1(una) 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

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

să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință, deoarece mandatul domnului Boia 

Stelean Ioan a expirat în data de 07.09.2019. 

         Domnul Micle Ioan îl propune pe domnul Tamaș Dorin Ciprian. Nemaiexistând alte 

propuneri se supune la vot. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat, cu 15 voturi „pentru” și 1(una) 

”abținere” (Tamaș Dorin Ciprian) și nici un vot împotrivă. 

 

      Dl. președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.259/19.09.2019 privind convocarea 

Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 27.09.2019, ora 11,00, cu 

următoarea ordine de zi: 

      

       1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

        2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 27.09.2019 – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

       3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației 

pentru masa lemnoasă fasonată  – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al Liceului “ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 

2019-2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       5.  Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Local Lipova în 

cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Liceul “ATANASIE MARIENESCU” 

Lipova pentru anul școlar 2019-2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale a 

Acționarilor la S.C COMPANIA DE APĂ ARAD S.A– inițiator Primarul orașului Lipova; 

       7.  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii și a organigramei Spitalului 

orăşenesc Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF 303492 Lipova, 

sub nr. cadastral 303492 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       9.  Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Lipova, 

str. Matei Corvin nr. 60 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

      10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a două stații pentru transport public de 

persoane prin curse regulate – inițiator Primarul orașului Lipova; 
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      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.9/2019 la  Actul Constitutiv şi  

la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care  

Oraşul Lipova este membru asociat – inițiator Primarul orașului Lipova; 

      12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție, respectiv a devizului general 

pentru investiția: „POD METALIC PESTE RÂUL MUREȘ, ÎN ORAȘUL LIPOVA, JUDEȚUL ARAD” – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

     13. Diverse. 

 

   Dl. Preşedinte, dă citire pct. 2 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Lipova, 

convocată pentru data de 27.09.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Președinte, dă citire pct. 3 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației pentru masa lemnoasă 

fasonată – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Preşedinte, dă citire pct. 4 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul Consiliului de 

Administrație al Liceului “ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 2019-

2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 13 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Președinte, dă citire pct. 5 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

desemnarea  reprezentantului Consiliului Local Lipova în cadrul Comisiei pentru 

Evaluarea și Asigurarea Calității din Liceul “ATANASIE MARIENESCU” Lipova pentru 

anul școlar 2019-2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

Dl. Președinte, dă citire pct. 6 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C COMPANIA DE 

APĂ ARAD S.A – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Preşedinte, dă citire pct. 7 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

modificarea Statului de funcţii și a organigramei Spitalului orăşenesc Lipova – inițiator 

Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Președinte, dă citire pct. 8 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF 303492 Lipova, sub nr. cadastral 303492 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

Dl. Președinte, dă citire pct. 9 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Lipova, str. Matei Corvin nr. 60 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Preşedinte, dă citire pct. 10 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea înființării a două stații pentru transport public de persoane prin curse 

regulate – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Președinte, dă citire pct. 11 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Actului Adiţional nr.9/2019 la  Actul Constitutiv şi  la Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,  la care  Oraşul Lipova este 

membru asociat – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 



Dl. Președinte, dă citire pct. 12 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea valorii de investiție, respectiv a devizului general pentru investiția: „POD 

METALIC PESTE RÂUL MUREȘ, ÎN ORAȘUL LIPOVA, JUDEȚUL ARAD” – inițiator Primarul 

orașului Lipova. 

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

  

   Dl. Președinte, dă citire pct. 13 de pe ordinea de zi a şedinţei, Diverse. 

Petiția nr.16716/22.08.2019 a unor enoriași privind ridicarea unui monument istoric în 

cinstea eroilor căzuți în al II-lea Război Mondial. 

Supusă la vot, se acordă ACORD DE PRINCIPIU, 16 voturi „pentru”.  

 

           Petiția nr.18073/13.09.2019 a Partidului Banatul – solicitare organizare referendum local 

cu privire la dezvoltarea orașului în jurisdicția județului Timiș. 

          Supusă la vot, petiția este respinsă cu 14 voturi „pentru” și 2(două) 

„abțineri”(Popa Mirela, Boia Stelean Ioan). 

 

          Petiția nr.17770/09.09.2019, SC Atalanta Group SRL - solicitare vânzare teren situat în 

fosta UM Lipova. 

Soluționarea petiției este amânată până la primirea răspunsului Comisiei de 

specialitate nr.2 pentru amenajarea teritoriului, urbanism realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului. 

 

           Petiția nr.18326/18.09.2019, Corhei Ion-Daniel, solicitare loc garaj. 

 Soluționarea petiției este amânată până la primirea răspunsului Comisiei de 

specialitate nr.2 pentru amenajarea teritoriului, urbanism realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului. 

 

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

 

 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI LIPOVA, 

Corina Cătălina POP 
 


