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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 07.11.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Lipova, convocată de îndată prin Dispoziţia nr.343/06.11.2019, emisă de Primarul oraşului 

Lipova 

 

        La şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local Lipova din data de 07.11.2019 

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 15 consilieri, absenți fiind: d-na 

Bandici Raluca Maria și dl.Oprean Cosmin Ovidiu. 

 

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

Verbal întocmit în data de 30.10.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei ordinare a Consiliului Local Lipova, 

convocată prin Dispoziţia nr.291/24.10.2019, emisă de Primarul oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 15 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

   

      Dl.Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.343/06.11.2019 privind 

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

de 07.11.2019, ora 09,00, 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 07.11.2019 – inițiator Primarul orașului 

Lipova;   

 

        2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind transmiterea unui bun imobil către 

Agenția Națională pentru Locuințe – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea noii valori de investiție, respectiv a devizului general 

pentru investiția: „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 9 Mai, str. Crucii, str. Cloșca, str. Horia, str. 

Miron Costin, str. Mărășești, str. Oituz, str. Ștefan cel Mare” – 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 07.11.2019 – 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: 15 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 pentru aprobarea unor măsuri privind transmiterea unui bun imobil către 

Agenția Națională pentru locuințe – 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 pe terenul propus pentru transmitere în folosință gratuită, Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe realizează 16 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate. 

http://www.primarialipova.ro/


      În aceste condiții, Orașul Lipova se angajează să pună la dispoziția Agenției Naționale pentru 

Locuințe, terenul liber de orice sarcini, pentru care vor realiza utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până 

la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei. 

      Totodată Orașul Lipova va asigura și finanțarea din bugetul general consolidat al orașului, a 

cheltuielilor necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi 

electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), în interiorul perimetrului destinat 

locuinţelor, până la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj.  

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 15 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

       

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.3 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind aprobarea noii valori de investiție, respectiv a devizului general 

pentru investiția: „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 9 Mai, str. Crucii, str. Cloșca, str. 

Horia, str. Miron Costin, str. Mărășești, str. Oituz, str. Ștefan cel Mare” – 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, necesitatea aprobării noii valori 

de investiție, respectiv a devizului general vine în urma modificărilor legale și pentru întocmirea 

documentațiilor tehnico-ecoomice în vederea decontării situațiilor de lucrări. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 15 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 29.11.2019, cu 14 voturi PENTRU, nici o ABȚINERE și nici un vot 

ÎMPOTRIVĂ. 

         

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            SECRETAR GENERAL AL UAT, 

           Dorin Ciprian TAMAȘ                                                        Corina Cătălina POP 
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