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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 30.08.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.234/30.08.2019, emisă de Primarul oraşului Lipova 

 

       La şedinţa ordinară a Consiliului local Lipova din data de 30.08.2019 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 17 consilieri.  

        Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar al orașului Lipova, solicită aprobarea Procesului 

Verbal întocmit în data de 02.08.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local Lipova, convocată de îndată prin Dispoziţia nr.218/01.08.2019, emisă de Primarul oraşului 

Lipova. 

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

ABȚINERE(Pera Florin Fabius) și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.234/23.08.2019 privind 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 30.08.2019, ora 

10,00, cu următoarea ordine de zi: 

       

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

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 30.08.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

        2.  Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului 

Lipova, a serviciilor publice de interes local și structurilor funționale subordonate Consiliului local 

Lipova și aprobarea statului de funcții și a organigramei – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al Orașului Lipova, județul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al Orașului Lipova, județul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Orașul Lipova, str.Nicolae 

Bălcescu, nr.15, ap.2, județul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Orașul Lipova, str.Nicolae 

Bălcescu, nr.15, ap.3, județul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       7.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de repartizare, în vederea închirierii, 

a locuințelor din fondul locativ al Orașului Lipova/Statului român – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

       8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriei pentru locuințele realizate prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Orașul Lipova, str.Petru Maior, FN, județul Arad – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe 

pentru tineri, destinate închirierii – inițiator Primarul orașului Lipova; 

      10.  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; 

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli rectificat 

pentru anul 2019 al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

      12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul adițional nr.13/2019 – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

      13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul AGA la SC Compania de Apă 

Arad SA – inițiator Primarul orașului Lipova; 

      14. Diverse. 
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     Dl. Boia Stelean Ioan, 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 ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 30.08.2019 – 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 al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 17 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.2 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului 

orașului Lipova, a serviciilor publice de interes local și structurilor funționale 

subordonate Consiliului local Lipova și aprobarea statului de funcții și a organigramei – 

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 Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, 

precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Boia Stelean întreabă dacă se înființează 

Compartimentul Implementare Proiecte. Doamna Pop Corina Cătălina răspunde că a existat dar sa 

desființat și se redenumește Compartimentul de Achiziții Publice și Proiecte Comunitare în 

Compartiment Achiziții Publice, care, va fi strict pentru implementare proiecte și pentru perioadă 

determinată. Domnul Micle Ioan întreabă dacă mai pot fi reprezentanți ai Consiliului local în Consilii 

de Administrație. Doamna Pop Corina Cătălina răspunde că da, doar in AGA sau ADI nu pot fi. 

     Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 17 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

            

     Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință dă citire pct.3 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al Orașului Lipova, județul Arad – 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 Serviciul Urbanism AT și 

Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. Domnul Micle Ioan întreabă ce înseamnă asta. Doamna Pop 

Corina Cătălina răspunde că sunt reglementări pentru piața agroalimentară. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 17 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.4 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparțin 

domeniului public al Orașului Lipova, județul Arad – 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 Urbanism AT și 

Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. Doamna Pop Corina Cătălina spune că sunt reglementări 

pentru terenul situat în ipova, str.Iancu Jianu nr.25 H. 

     Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 17 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

       Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință dă citire pct.5 de pe ordinea de zi a 

ședinței, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Orașul 

Lipova, str.Nicolae Bălcescu, nr.15, ap.2, județul Arad – 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 Serviciul Urbanism AT și 

Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că, imobilul destinat 

vânzării, se află în intravilanul localității și este în proprietatea privată a orașului. Se va scoate la 

vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare, conform dcumentelor anexate. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 17 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.6 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Orașul Lipova, 



str.Nicolae Bălcescu, nr.15, ap.3, județul Arad – 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 Urbanism AT și Autorizări 

Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor 

anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că, imobilul destinat vânzării, se află în 

intravilanul localității și este în proprietatea privată a orașului. Se va scoate la vânzare prin licitație 

publică deschisă cu strigare, conform dcumentelor anexate. 

     Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 17 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință dă citire pct.7 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de repartizare, în vederea 

închirierii, a locuințelor din fondul locativ al Orașului Lipova/Statului român – 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 

Serviciul Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că acest 

proiect de hotărâre dorește soluționarea în condiții de legalitate a Regulamentului de repartizare, în 

vederea închirierii, a locuințelor din fondul locativ. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 17 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.8 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriei pentru locuințele realizate prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Orașul Lipova, str.Petru Maior, FN, județul 

Arad – 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 Urbanism AT și Autorizări Transporturi 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 legal și oportun în vederea respectării cadrului 

legal.  

     Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 17 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

     Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință dă citire pct.9 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de 

locuințe pentru tineri, destinate închirierii – 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 Serviciul Urbanism AT și Autorizări 

Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor 

anexe ale proiectului.  Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că au fost apartamente goale și având în 

vedere și cererile pentru locuințe, acest proiect de hotărâre este necesar și oportun. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 17 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.10 de pe ordinea de zi a ședinței,  

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. 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 Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că trebuie 

aprobat devizul general pentru investiția ” POD METALIC PESTE RÂUL MUREȘ, ÎN ORAȘUL LIPOVA, 

JUDEȚUL ARAD”.  

     Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 17 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

       Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință dă citire pct.11 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli 

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 Oraşului Lipova şi 

raportului de specialitate întocmit în acest scop de către Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, 



precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Jichici Iosif Mircea, spune că acest proiect 

de hotărâre este necesar deoarece s-a primit suma de 788 mii lei și jumătate din sumă s-a folosit 

pentru salubritate, aceasta fiind încă o problemă care trebuie rezolvată cât mai curând.Totodată, 

Spitalul orășenesc Lipova a solicitat virarea sumelor pentru cheltuieli de personal pentru trimestrul 

III. Domnul Micle Ioan dorește detalierea raportului de specialitate. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 17 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință, dă citire pct.12 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul adițional nr.13/2019 – 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 Urbanism AT și Autorizări Transporturi 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 oportun în vederea intrării în legalitate pentru cei intrați mai târziu în ADI. 

     Supus la vot proiectul de hotărâre, este APROBAT cu: 17 voturi „pentru” nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

       Dl. Boia Stelean Ioan, președintele de ședință dă citire pct.13 de pe ordinea de zi a ședinței, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul AGA la SC Compania de Apă 

Arad SA – 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 Serviciul Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 

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

Mircea, spune că acest proiect de hotărâre vine în urma adresei primite de la Compania de Apă 

Arad S.A, privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor, prin care solicită mandatarea unui 

reprezentant pentru aprobarea unor măsuri. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 17 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

 

       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 27.09.2019, cu 16 voturi PENTRU, nici o ABȚINERE și nici un 

vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR GENERAL, 

              Dorin Ciprian TAMAȘ                                                     Corina Cătălina POP 
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