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MINUTA 

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA DIN DATA DE 30.10.2019 

 

 

        La şedinţa ordinară a Consiliului local Lipova din data de 30.10.2019 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 

doamna Bandici Raluca Maria, domnul Ardelean Mircea Dumitru, domnul Kallo Ladislau.  
 
        Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al orașului Lipova, solicită aprobarea 

Procesului Verbal întocmit în data de 27.09.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.259/19.09.2019, emisă de Primarul 

oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 14 voturi PENTRU, nici o  

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

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

Procesului Verbal întocmit în data de 24.10.2019, cu ocazia desfășurării şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocată de îndată prin Dispoziţia nr.288/23.10.2019, emisă de 

Primarul oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 14 voturi PENTRU, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.291/24.10.2019 

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

30.10.2019, ora 12,00, 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 30.10.2019 – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

        2.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a 

Oraşului Lipova – 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 “SEVER BOCU” 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 “SEVER BOCU” Lipova pentru 

anul școlar 2019-2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare la nivelul 

Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 
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       7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la drumul de exploatare 

De 1474 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       8.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului de 

repartizare în vederea închirierii locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova, aprobat prin HCL 

nr.106/30.08.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       9.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Statului român în domeniul 

privat al Orașului Lipova a terenului înscris în CF nr. 306766 Lipova, pe parcela cu nr. top. 

389/a/1/1/1, cu suprafață de 5.136 mp – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri vizând imobilele înscrise în CF 

nr.301742 Lipova și CF nr.306763 Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 212 mp, situat în Orașul Lipova, localitatea Șoimoș – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

      12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 

nr.301810 Lipova sub nr. cad. 301810, situat în Lipova, localitatea Radna, str. Slt. Suciu Sorin 

FN – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      13. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în 

Lipova, str. Iancu Jianu nr. 25 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      14. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale din statul de funcţii și 

organigrama aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes 

local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, aprobate prin H.C.L. 

nr.101/30.08.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova la 

sfârșitul trimestrului III al anului 2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     16. Proiect de hotărâre privind completarea calendarului evenimentelor cultural-sportive 

propuse pentru anul 2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     17. Diverse. 

      

    Dl.Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 1 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 30.10.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 2 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ 

teritorială a Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Tamaș Dorin Ciprian, 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 14 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Tamaș Dorin Ciprian, 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 “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2019-2020 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 13 voturi „pentru” și 1(una) 

abținere(dl. Oprean Cosmin Ovidiu). 

 



    Dl. Tamaș Dorin Ciprian, 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 “SEVER BOCU” Lipova pentru anul școlar 

2019-2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 6 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare la nivelul Orașului Lipova – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 13 voturi „pentru” și 1(una) 

abținere(dl. Oprean Cosmin Ovidiu). 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 7 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea unor măsuri referitoare la drumul de exploatare De 1474 – inițiator 

Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 8 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului de repartizare în 

vederea închirierii locuinţelor aparţinând Oraşului Lipova, aprobat prin HCL 

nr.106/30.08.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 10 voturi „pentru”  și 4(patru) 

abțineri(dl.Boia Stelean Ioan, dl. Herrling Ioan Martin, dl. Bogoș Ioan și dl. Pera Florin 

Fabius). 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 9 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind trecerea din domeniul privat al Statului român în domeniul privat al Orașului 

Lipova a terenului înscris în CF nr. 306766 Lipova, pe parcela cu nr. top. 389/a/1/1/1, 

cu suprafață de 5.136 mp – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 10 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea unor măsuri vizând imobilele înscrise în CF nr.301742 Lipova și CF 

nr.306763 Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 11 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în suprafață de 212 mp, 

situat în Orașul Lipova, localitatea Șoimoș – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

  

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 12 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr.301810 Lipova sub 

nr. cad. 301810, situat în Lipova, localitatea Radna, str. Slt. Suciu Sorin FN – inițiator 

Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 13 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Lipova, str. Iancu 

Jianu nr. 25 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 14 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

pentru îndreptarea erorilor materiale din statul de funcţii și organigrama aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes local şi 

structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, aprobate prin H.C.L. 

nr.101/30.08.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 15 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova la sfârșitul 

trimestrului III al anului 2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 



   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 16 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre 

privind completarea calendarului evenimentelor cultural-sportive propuse pentru anul 

2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru”. 

 

   Dl. Tamaș Dorin Ciprian, dă citire pct. 17 de pe ordinea de zi a şedinţei, Diverse. 

 

Petiția nr.18834/30.09.2019 a doamnei Zibileanu Codruța, prin care solicită 

concesionarea sau închirierea a patru locuri de parcare la adresa din Lipova, strada G. Coșbuc 

nr.31, unde a deschis o clinică medicală. 

Supusă la vot, petiția este respinsă, 14 voturi „pentru”.  

 

 

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

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI LIPOVA, 

Corina Cătălina POP 
 


