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PROCES-VERBAL 

 

încheiat azi, 23.12.2019, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.402/18.12.2019, emisă de Primarul oraşului Lipova 

 

 

        La şedinţa extraordinară a Consiliului local Lipova convocată pentru data de 23.12.2019 

participă: dl. Jichici Iosif Mircea – Primarul oraşului Lipova, domnul Dodon Vasile, Viceprimarul 

orașului Lipova, doamna Popescu Tavița, înlocuitoarea doamnei 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 13 consilieri, absenți fiind: d-na Bandici Raluca Maria, dl. Kallo 

Ladisau, dl. Mihai Ionel Gheorghe și dl. Nicodin Cristian Ioan.  

 

          Doamna Popescu Tavița, solicită aprobarea Procesului Verbal întocmit în data de 11.12.2019, 

cu ocazia desfășurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local Lipova, convocată de îndată prin 

Dispoziţia nr. 396/10.12.2019, emisă de Primarul oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu 13 voturi PENTRU, nici o  

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

         Dl.Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.402/18.12.2019 

privind convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă extraordinară, convocată pentru 

data de 23.12.2019, 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 pentru data de 23.12.2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 - inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

 

       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat pentru anul 

2019 al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

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

masa lemnoasă fasonată – 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 pentru data de 23.12.2019 – 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 Popescu 

Tavița, înlocuitoarea doamnei Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 13 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 – 

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, Finanţe, Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
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Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Tamaș Dorin  Ciprian dă cuvântul 

domnului Pășcălău Pascu pentru lămuriri suplimentare. Domnul Pășcălău Pascu spune că nivelul 

impozitelor și taxelor locale rămâne același ca și în 2019, se modifică doar cu rata inflației și se 

introduce taxa de salubritate. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 13 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 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, Finanţe, Contabilitate din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul  

Tamaș Dorin  Ciprian dă cuvântul doamnei Păulișan Gabriela pentru lămuriri suplimentare. Doamna 

Păulișan Gabriela spune că aceste măsuri vin în urma încasării de la MDRAP a unor sume de bani 

pentru două proiete aflate în derulare și a Hotărârii de Guvern nr. 91/2019, prin care s-a alocat 

orașului Lipova 482.000 lei. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 13 voturi „pentru”, nici o 

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl. Tamaș Dorin Ciprian, președintele de ședință, dă citire pct.4 de pe ordinea de zi a ședinței,  

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației pentru 

masa lemnoasă fasonată – 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 Biroul Agricol din aparatul de specialitate al Primarului 

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

urmare a adreselor Ocolului Silvic Lipova, prin care ne comunică prețurile de pornire a licitației, 

pentru respectarea legislației, acest proiect de hotărâre este legal și oportun. 

  

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu: 13 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 extraordinară a Consiliului Local 

Lipova, convocată pentru data de 17.01.2020, cu 15 voturi PENTRU, nici o ABȚINERE și 

nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

         

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL AL U.A.T., 

                Ioan MICLE                                                                Corina Cătălina POP 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


