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PROCES-VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 27.05.2021, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a 
Consiliului Local Lipova, convocat prin Dispoziția nr.175/20.05.2021, pentru data de 

27.05.2021, ORA 1500 
 

 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Lipova, convocată pentru data de 27.05.2021 
participă:dl. Pera Florin Fabius – Primarul oraşului Lipova, dl. Lăpădat Ioan – Viceprimarul 

orașului Lipova și consilier local, 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 17 consilieri. 

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

consilieri să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei 
luni, deoarece mandatul domnului Pop Moise a expirat în data de 25.05.2021. 
       Domnul Tamaș Dorin Ciprian îl propune pe domnul Salașan Cristian Ioan. Nemaiexistând 

alte propuneri se spune la vot. 
         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru” și o 

(una)„abținere” (dl.Salașan Cristian Ioan). 
 
      Dl.Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, propune domnilor consilieri introducerea 

pe ordinea de zi și discutarea punctului ”diverse” înainte. 
      Supusă la vot, propunerea domnului Salașan Cristian Ioan, este aprobată cu 17 voturi 

pentru.        
 
       Dl.Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire Disoziției nr.175/20.05.2021 

privind convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 
27.05.2021, ora 15,00, având ca ordine de zi: 

                                                            
       1. Proiect de hotărâre nr.81, pentru alegerea preşedintelui de şedinţă – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 
       
      2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Lipova, 

convocat de îndată, pentru data de 28.04.2021, ora 15,00 prin Dispoziția nr. 147/27.04.2021, 
emisă de Primarul oraşului Lipova; 

 
      3. Proiect de hotărâre nr.82, pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare 
a Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 27.05.2021 – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 
 



  

      4. Proiect de hotărâre nr.58, privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare care se 
acordă în semestrul II al anului școlar 2020-2021 la nivelul Orașului Lipova – inițiator 
Primarul orașului Lipova; 

 
      5. Proiect de hotărâre nr.59, privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 

307733 Lipova, sub nr. cadastral 307733, situat în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. 
Detaşamentul Păuliş nr. 23 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
       6. Proiect de hotărâre nr.60, privind închirierea unui teren în suprafaţă de 448 mp, situat 
în Orașul Lipova, loc. Lipova, str.Timişorii F.N., cu destinatie de platformă de colectare şi 

sortare a deşeurilor reciclabile – inițiator Primarul orașului Lipova; 
 

       7. Proiect de hotărâre nr.61, privind reglementarea situației juridice a apartamentului 
nr.2B din imobilul situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Lt. Vasile Bugariu nr. 6 – inițiator 
Primarul orașului Lipova; 

 
       8. Proiect de hotărâre nr.62, privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul Lipova este membru asociat – 
inițiator Primarul orașului Lipova; 
 

       9. Proiect de hotărâre nr.63, privind aprobarea mandatului special acordat expres al 
reprezentantului  Oraşului Lipova în A.G.A. la “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă 

Canalizare Judeţul Arad” – inițiator Primarul orașului Lipova; 
 
      10. Proiect de hotărâre nr.64, privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a 

lotului în suprafață de 371 mp, situat în intravilanul Orașului Lipova, localitatea Lipova, str. 
Aurel Vânătu – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
      11. Proiect de hotărâre nr.65, privind revocarea dreptului de administrare al Liceului 
"Sever Bocu" Lipova asupra unui bun imobil – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
      12. Proiect de hotărâre nr.66, privind transmiterea unor bunuri imobile în suprafaţă totală 

de 100 ha din domeniul public al al Oraşului Lipova şi administrarea Consiliului local al 
Oraşului Lipova în domeniul public al Statului român – inițiator Primarul orașului Lipova; 
 

      13. Proiect de hotărâre nr.67, privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului 
Lipova pentru anul 2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
      14. Proiect de hotărâre nr.68, privind aprobarea Bugetului General de Venituri și 
Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021, al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
      15. Proiect de hotărâre nr.69, privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a 

loturilor situate în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. Valea Mare nr. 520 şi nr. 521– 
inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
      16. Proiect de hotărâre nr.70, privind aprobarea încheierii actului aditional nr.1 la 
contractul de comodat nr.5813/806/12.04.2021, încheiat între Orașul Lipova și Asociația 

pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”– 
inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
      17. Proiect de hotărâre nr.71, pentru aprobarea asocierii Orașului Lipova la Asociația 
"Grupul de acțiune locală Colinele Recaș"– inițiator Primarul orașului Lipova; 

 



  

      18. Proiect de hotărâre nr.72, privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 
300799 Lipova, sub nr. cadastral 300799, situat în extravilanul Orașului Lipova, localitatea 
Şoimoş – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
      19. Proiect de hotărâre nr.73, privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea 

proiectului ”Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil” 
de către Asociația Excelsior Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
       20. Proiect de hotărâre nr.74, privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Lipova, aferentă 
anului 2021, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 
 

       21. Proiect de hotărâre nr.75, privind aprobarea unor măsuri referitoare la drumul de 
incintă înscris în CF nr.307788 Lipova sub nr. top. 5144/1/2 – inițiator Primarul orașului 
Lipova; 

 
       22. Proiect de hotărâre nr.76, privind reglementarea situației juridice a terenurilor 

înscrise în CF nr.300776 Lipova sub nr. top. 5197/2 şi CF nr.300778 sub nr. top.5198/1, 
situate în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Timişorii, nr.111 – inițiator Primarul orașului Lipova. 
 

       23. Proiect de hotărâre nr.77, privind aprobarea statului de funcţii și organigrama 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes local şi 

structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, pe anul 2021 – inițiator Primarul 
orașului Lipova; 
 

       24. Proiect de hotărâre nr.78, pentru aprobarea calendarului evenimentelor cultural – 
sportive propuse pentru anul 2021 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
       25. Proiect de hotărâre nr.79, privind organizarea unei comisii speciale de analiză și 
verificare a contractelor de concesiune și închiriere a bunurilor imobile aparținând domeniului 

public și privat al Orașului Lipova, încheiate în perioada 2004-2020 – inițiator Primarul 
orașului Lipova; 

 
       26. Proiect de hotărâre nr.80, pentru aprobarea unor măsuri privind activitatea de 
salubrizare menajeră la nivelul Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 
       27.  Petiții. 

 
        Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, spune că, pe lângă proiectele de 
hotărâre anterior prezentate, au mai survenit încă două proiecte de hotărâre pe ordinea de zi 

suplimentară a şedinţei, constând în: 
    

         1. Proiect de hotărâre nr.83 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. 
nr.301821 Lipova, sub nr. cadastral 301821, situat în extravilanul Orașului Lipova – inițiator 

Primarul orașului Lipova;  
  
         2. Proiect de hotărâre nr.84, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 

proiect, și a indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Orașul Lipova, 

judeţul Arad” – inițiator Primarul orașului Lipova. 
 
        Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.2 de pe 

ordinea de zi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Lipova, 



  

convocat de îndată, pentru data de 28.04.2021, ora 15,00 prin Dispoziţia nr.147/27.04.2021, 
emisă de Primarul oraşului Lipova. 
       Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu 17 voturi PENTRU, nicio 

ABȚINERE și niciun vot ÎMPOTRIVĂ. 
 

        Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.3 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței 
ordinare a Consiliului Local Lipova, convocat pentru data de 27.05.2021 ora 15,00 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 
către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 

către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și 
documentelor anexe ale proiectului. 
      Supus la vot, cu modificările propuse, proiectul de hotărâre este APROBAT cu  17 

voturi „pentru”. 
 

       La punctul diverse, dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, îl întreabă pe 
domnul Primar, care este motivul pentru care mult mediatizata sfințire a Crucii lui Bocu a fost 
un eveniment pesedizat și nu a fost invitată nici o personalitate a orașului, au fost invitați 

doar consilierii PSD și membri PSD. Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova spune 
că nu a fost un eveniment PSD, Biroul Cultură și Sport s-a ocupat de modernizarea locației și 

nu a fost nimic premeditat, din contră, având în vedere pandemia. Domnul Lupulescu Ciprian 
răspunde domnului Primar, nu suntem copii, să ne mințiți în față.Domnul Boia Stelean Ioan, 
spune că nu a știut nimic despre acest eveniment. Domnul Stăncioiu Timone Silviu cere scuze 

în numele tuturor și își asumă responsabilitatea pentru situația creată de acest eveniment, 
totodată trebuie găsită o modalitate de comunicare și de organizare a unor astfel de 

evenimente. 
       Domnul Zaban Edwin Alexandru întreabă de ce nu mai au acces pescarii pe drumul vis-a 
vis de Madona, sunt niște pietre foarte mari și nu se poate trece cu mașina spre 

Mureș.Domnul Primar spune că este drum public, se poate trece pe jos, s-au pus acele pietre 
pentru că foarte multe persoane mergeau cu mașina spre Mureș și aruncau gunoaiele.Domnul 

Zaban Edwin Alexandru spune că nu au fost lăsați oamenii nici pe jos, o persoană susține că 
este terenul lui concesionat de la primărie și nu lasă oamenii să treacă. Domnul Stăncioiu 

Timone Silviu spune că i s-a întâmplat și lui. Domnul primar spune că o să studieze problema. 
       Domnul Lupulescu Ciprian întreabă dacă s-au luat măsuri pentru combaterea ambroziei. 
Domnul primar răspunde că da, s-au alocat bani de la bugetul local. 

      Domnul Lupulescu Ciprian întreabă dacă s-au alocat bani și pentru deratizarea contra 
țânțarilor.Domnul primar spune că da. 

      Domnul Lupulescu Ciprian spune că au primit plângeri din partea cetățenilor care au 
depus diverse cereri la Primăria Orașului și nu au primit nici un răspuns.Domnul Pera Florin 
Fabius, primarul orașului Lipova spune că nu există, sigur au primit răspuns. Domnul 

Lupulescu Ciprian spune că domnul Vasiescu Gheorghe a depus diverse cereri la Serviciul 
Urbanism și nu a primit nici un răspuns. Doamna Suba Cristina Sorina spune că o să verifice. 

      Doamna Pop Corina Cătălina întreabă domnii consilieri dacă sunt de acord cu discutarea 
cererii Liceului Sever Bocu Lipova, prin care solicită o sumă de bani pentru deplasarea elevilor 
și a însoțitorilor acestora în Spania, pentru pregătirea practică în cadrul programului 

Erasmus.Domnii consilieri sunt de acord. 
      Domnul Salașan Cristian Ioan dă citire cererii Parohiei Ortodoxe Șoimoș, prin care solicită 

o sumă de bani pentru reparația acoperișului Grădiniței PN Șoimoș. Domnii consilieri sunt de 
acord. 
       Domnul Salașan Cristian Ioan dă citire cererii Ocolului Silvic Lipova, prin care solicită 

aprobarea unei sume de bani pentru efectuarea unor lucrări. Domnii consilieri sunt de acord, 
toate cele trei solicitări urmând a fi cuprinse în proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local. 



  

 
       Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.4 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare care 

se acordă în semestrul II al anului școlar 2020-2021 la nivelul Orașului Lipova – 
inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 

către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit 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  17 voturi „pentru”. 
 

       Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.5 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 

307733 Lipova, sub nr. cadastral 307733, situat în Orașul Lipova, localitatea Radna, 
str. Detaşamentul Păuliş nr. 23 – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 
referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi 

raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu 
Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 
      Domnul Zaban Edwin Alexandru spune că nu înțelege de se se tot fac dezlipiri, lipiri, bani 
aruncați pe fereastră. Domnul Pera Florin Fabius, spune că se face acest demers pentru a se 

da spre administrare către biserici, astfel vor avea grijă de cimitire. 
       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu  17 voturi „pentru”.   

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.6 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 448 mp, 

situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str.Timişorii F.N., cu destinatie de platformă de 
colectare şi sortare a deşeurilor reciclabile – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă 

citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul 
Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, 
Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului 

Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Pera Florin Fabius, 
spune că este vorba despre biomasă, firma se obligă să colecteze gratuit materialele și să le 

recicleze. Domnul Zaban Edwin Alexandru spune că nu se poate condamna populația că nu 
depozitează gunoiul selectiv, mai avem mult de învățat. Domnul Backin Bernhard Peter spune 
că nu înțelege modul de colectare. Domnul Pera Florin Fabius spune că firma prestatoare se 

va ocupa de aceste detalii. 
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 

    
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.7 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a apartamentului 

nr.2B din imobilul situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Lt. Vasile Bugariu nr. 6 – 
inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 

către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 
către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din 

aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 
proiectului. 
       Domnul Zaban Edwin Alexandru nu înțelege de ce trebuie făcută apartamentarea, de ce 

nu se poate lăsa așa, toate rapoartele de evaluare costă bani, ar trebui să fim mai atenți la 
cheltuirea banilor publici. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 
     Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.8 de pe ordinea 

de zi, proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 



  

Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul Lipova este membru 
asociat – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare 
întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 

întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări 
Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. Domnul Pera Florin Fabius spune că, în urma adresei 
ADIAC Arad prin care ne comunică completarea cu trei membri noi, acest proiect de hotărâre 

este oportun și legal. 
         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.9 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului special acordat expres al 

reprezentantului Oraşului Lipova în A.G.A. la “Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad”– inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă 
citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul 

Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, 
Șef Serviciu 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, potrivit art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 din Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul 

operatorilor regionali şi locali, se face de către primari, care la rândul lor pot delega calitatea 
lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, 

administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al 
primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local. 
          Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.10 de pe 

ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară 
a lotului în suprafață de 371 mp, situat în intravilanul Orașului Lipova, localitatea 
Lipova, str. Aurel Vânătu – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 

referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi 
raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu 

Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Pera Florin Fabius spune că 
efectuarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în suprafață de 371 mp, derivă din 

necesitatea reglementarii situatiei juridice a terenului, în condițiile în care acesta nu este 
înscris în documentele de publicitate imobiliară.Imobilul este situat in intravilanul oraşului 

Lipova, pe str. Aurel Vânătu, în imediata apropiere a pieţei de cereale Lipova. 
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 

     Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.11 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Liceului 

"Sever Bocu" Lipova asupra unui bun imobil – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă 
citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin Fabius, Primarul 

Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, 
Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Zaban Edwin Alexandru întreabă de ce trebuie făcute atâtea evaluări și 
reevaluări, care sunt costurile reevaluărilor bunurilor. Doamna Suba Cristina Sorina spune că 

așa cere Legea. 
          Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 



  

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.12 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile în 
suprafaţă totală de 100 ha din domeniul public al al Oraşului Lipova şi administrarea 

Consiliului local al Oraşului Lipova în domeniul public al Statului român – inițiator 
Primarul orașului Lipova. Domnul Pera Florin Fabius spune că terenul în suprafaţă de 100 ha 

se află situat în extravilanul oraşului Lipova, fiind preluat din domeniul public al statului şi 
administrarea MApN în domeniul public al oraşului Lipova si administrarea Consiliului Local 

Lipova în anul 2010, în baza  H.G. nr. 1069/2010, prin Hotărârea nr. 144/2010 a Consiliului 
Local Lipova. 
 În schimbul terenului transmis, Oraşul Lipova se angaja ca o parte a terenului preluat 

sa fie utilizat pentru dezvoltarea atât a unei zone turistice cât şi a unei zone industriale 
nepoluante, dar de asemenea şi să construiască si să pună la dispoziţia MApN 100 u.l. 

propuse a se realiza prin Agenția Națională pentru Locuințe, a căror termen de realizare să fie 
de 10 ani, etapizată, intr-un procent anual de 25% din numărul total de locuințe. De la data 
incheierii protocolului de predare primire a imobilului în suprafață de 100 ha, Orasul Lipova a 

solicitat în repetate rânduri Agenției Naționale pentru Locuințe, finanțare pentru construirea 
celor 100 u.l. și a transmis datele de identificare a amplasamentului, în vederea implementării 

proiectului de investiție imobiliară, însă cu toate demersurile intreprinse, ANL a precizat că 
fondurile alocate programului de locuințe pentru tineri, au fost repartizate cu prioritate către 
obiectivele de investiții aflate în curs de execuție din anii anteriori fără a răspunde la 

solicitarea  noastră de comunicare a unei previziuni de realizare a celor 100 u.l. pe raza 
orasului Lipova. 

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.13 de pe 

ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al 
Oraşului Lipova pentru anul 2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 

referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi 
raportului de specialitate, întocmit de către doamna Păulișan Gabriela, Șef Serviciu, Buget, 
Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. 
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.14 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și 

Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2021, al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului 
Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, 

Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Păulișan 
Gabriela, Șef Serviciu, Buget, Finanțe, Contabilitate, din aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului.Domnul Backin Bernhard Peter 

întreabă când se vor începe reparațiile la străzi.Domnul Zaban Edwin Alexandru spune că se 
pune zavură pe străzi, dar la prima ploaie mai puternică, aceasta se va duce.Domnul 

Lupulescu Ciprian întreabă dacă s-a discutat despre sala de sport.Domnul Pera Florin Fabius 
spune că da.Doamna Păulișan Gabriela spune că se va modifica anexa nr.1 cu sumele propuse 

aferente cererilor Liceului Sever Bocu, a Ocolului Silvic Lipova și a Parohiei Ortodoxe Șoimoș, 
cât și pentru achiziționarea unei mașini de spălat stradal și a unui tocător. 
      Domnul Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință întreabă dacă mai sunt alte 

întrebări referitoare la buget. Nemaiexistând alte întrebări se supune la vot. 
      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.15 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară 

a loturilor situate în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. Valea Mare nr. 520 şi nr. 



  

521 – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit 
de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit 
de către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, 

din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 
proiectului. Domnul Pera Florin Fabius spune că efectuarea primei înscrieri în cartea funciară a 

loturilor derivă din necesitatea reglementarii situatiei juridice a terenului, în condițiile în care 
aceste parcele nu sunt înscrise în documentele de publicitate imobiliară.Imobilele sunt situate 

in Orașul Lipova, str. Valea Mare, nr. 520 şi 521, pe aceste terenuri fiind costruite case de 
locuit si anexe proprietate privată. Odată cu prima inscriere în cartea funciară a terenurilor, 
acestea vor fi supuse evalării şi vânzării către proprietarii construcţiilor. 

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.16 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului aditional nr.1 la 
contractul de comodat nr.5813/806/12.04.2021, încheiat între Orașul Lipova și 

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei 
”Excelsior”– inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare 

întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 
întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu 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, având în vedere 
numărul mare de solicitanți, Asociația Excelsior solicită prelungirea folosinței spațiului acordat 

prin Hotărârea nr.45/07.04.2021, adoptată de Consiliul Local al Orașului Lipova. 
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
  

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.17 de pe 

ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii Orașului Lipova la 

Asociația "Grupul de acțiune locală Colinele Recaș"– inițiator Primarul orașului Lipova. 

Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul 

Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, 

Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului 

Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului.Domnul Salașan Cristian Ioan 

spune că este un proiect de hotărâre binevenit pentru a crea cadrul legal necesar elaborării şi 

implementării unor proiecte de dezvoltare locală prin PNDR (Planului National de Dezvoltare 

Rurală), la care oraşul Lipova nu ar putea aplica fără a fi cuprins într-o asociaţie. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.18 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. 

nr. 300799 Lipova, sub nr. cadastral 300799, situat în extravilanul Orașului Lipova, 
localitatea Şoimoş – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de 
aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de 

specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și 
Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. Domnul Pera Florin Fabius spune că proiectul de hotărâre 
este necesar şi oportun în condiţiile în care Oraşul Lipova îşi propune amenajarea unui 
ansamblu al Cetăţii Şoimoş compus din ruinele cetăţii, drumurile de acces la cetate, dealul 

cetăţii şi terenul de la poalele cetăţii propus pentru amenajare după finalizarea demolării 
clădirii. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 



  

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.19 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 
implementarea proiectului ”Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a 

mediului de viață sustenabil” de către Asociația Excelsior Arad – inițiator Primarul 
orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-

Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba 
Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 
Domnul Pera Florin Fabius spune că bunurile imobile date în folosință gratuită Asociației 
”Excelsior” vor fi utilizate  pentru derularea programului de formare profesională în ocupația 

INSTRUCTOR SPORTIV”. 
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.20 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Lipova, 

aferentă anului 2021, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova. Se 

dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul 
Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, 
Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului 

Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 
         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.21 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la 

drumul de incintă înscris în CF nr.307788 Lipova sub nr. top. 5144/1/2 – inițiator 
Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către 

dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către 
doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din 
aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 

proiectului. 
      Domnul Pera Florin Fabius sune că, imobilul ce face obiectul acestui proiect de hotărâre 

reprezintă un segment din drumul interior din incinta fostei UM Lipova, cu adresă 
administrativă str. Iancu Jianu nr. 25, făcând parte din domeniul privat al Oraşului Lipova. 
Domnul Lupulescu Ciprian spune că nu a identificat terenul ca proprietate privată. Domnul 

Zaban Edwin Alexandru spune că Domnul Jucu Gelu ar dori să cumpere acolo un 
teren.Domnul Lăpădat Ioan spune că, în mod repetat drumul este tranzitat cu maşini de tonaj 

mare de către firmele limitrofe cimitirului, fapt ce crează atât disconfort cât şi pagube 
materiale, în condiţiile în care lăţimea drumului nu permite manevre de acces şi intoarcere  a 
autovehiculelor de tonaj mare. Totodată biserica Apostolică"Apă Vie" Lipova se angajează ca 

în condiţiile acordării unui drept de administrare asupra segmentului de drum în suprafaţă de 
999 mp, să îl amenajeze şi să îl întreţină. Domnul Lăpădat Ioan arată domnilor o hartă și 

explică situația terenurilor. Domnul Zaban Edwin Alexandru întreabă de ce nu se ocupă Poliția 
Locală de cei care tranzitează și ocupă abuziv acele terenuri. Domnul Backin Bernhard Peter 

spune că știe din proprie experiență ce înseamnă astfel de probleme, nu se definește clar ce 
utilaje au voie, cine are voie, părerea dânsului fiind de a se amâna proiectul de hotărâre. 
      Supus la vot, proiectul de hotărâre este ”RESPINS”, cu 8 voturi „pentru” 

(consilierii PSD) și 9 „abțineri” (consilierii PNL, USR PLUS și PRO ROMÂNIA) . 
 

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.22 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a 
terenurilor înscrise în CF nr.300776 Lipova sub nr. top. 5197/2 şi CF nr.300778 sub 

nr. top.5198/1, situate în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Timişorii, nr.111 – inițiator 



  

Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către 
dl.Pera Florin Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către 
doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din 

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

       Domnul Pera Florin Fabius spune că, în vederea reglementării, în condiții de legalitate, a 
terenului ce face obiectul prezentei hotărâri, acest proiect este necesar și oportun. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 
     Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.23 de pe ordinea 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și organigrama 
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes 

local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, pe anul 2021 – 
inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 
către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 

către doamna Bătrâna Adriana Ronelia, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane 
și Salarizare, din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului.Domnul Pera Florin Fabius spune că, în urma modificărilor 
din cadrul primăriei orașului și a adresei Instituției Prefectului Județului Arad, prin care se 
stabilește numărul maxim de posturi, acest proiect de hotărâre este necesar și oportun. 

Domnul Lupulescu Ciprian întreabă ce-i cu atâția angajați noi, respectiv trei angajați la 
Compartimentul Implementare Proiecte, ce atribuții au. Domnul Pera Florin Fabius spune că 

se ocupă de proiecte.Domnul Zaban Edwin Alexandru întreabă care este anexa bună de la 
Instituției Prefectului, existând două anexe.Doamna Pop Corina Cătălina spune că Instituția 
Pefectului a trimis initial o anexă greșită, anexa bună fiind cea cu 111 posturi.Domnul 

Lupulescu Ciprian nu înțelege de ce Consiliu local trebuie să aprobe Statul de Funcții și 
Organigrama aparatului de specialitate al Primarului.Doamna Pop Corina Cătălina spune că, 

din păcate nu poate să contrazică Codul Administrativ.Domnul Zaban Edwin Alexandru îl 
întreabă pe domnul primar care este criteriul pe care s-au făcut atâtea angajări în ultimul 
timp, respectiv trei persoane la Implementări Proiecte și tot orașul vorbește că sunt angajați 

care nici măcar nu vin la servici.Domnul Pera Florin Fabius spune că cele trei persoane se 
ocupă de proiecte, cât despre persoane care nu vin la servici, nu are cunoștință despre 

această situație, neavând nici o sesizare scrisă în acest sens. Doamna Bandici Raluca Maria 
întreabă de ce este scris nominal personalul din aparatul de specialitate al primarului. 
Doamna Bătrâna Adriana Ronelia răspunde că așa cere ANFP.ul. Domnul Lupulescu Ciprian 

întreabă ce se întâmplă dacă nu se aprobă proiectul de hotărâre. Doamna Pop Corina Cătălina 
spune că o să rămână oamenii fără salarii, nemaiprimind cote defalcate din TVA de la bugetul 

de stat și solicită domnilor consilieri să propună amendamente, dar să aprobe proiectul de 
hotărâre.Domnul Salașan Cristian Ioan solicită o pauză de 5 minute. Domnii consilieri se 
întorc în sala de ședință.Domnul Salașan Cristian Ioan consideră că trebuie analizat mult mai 

profund proiectul de hotărâre. 
          Supus la vot, proiectul de hotărâre este ”RESPINS”, cu 6 voturi pentru 

(consilierii PSD) și 11 abțineri (d-na Bandici Raluca-Maria, dl.Stăncioiu Timone-
Silviu, consilierii PNL, USR PLUS și PRO ROMÂNIA). 

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.24 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea calendarului evenimentelor 

cultural – sportive propuse pentru anul 2021 – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă 
citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul 

Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către domnul Antoche Adrian Cristian, 
Șef Birou Cultură şi Sport, din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 
documentelor anexe ale proiectului. Domnul Pera Florin Fabius spune că activitățile propuse 

se vor desfășura prin intermediul Biroului Cultură și Sport din cadrul aparatului de specialitate 



  

al Primarului orașului Lipova, în măsura în care situația epidemiologică la nivel 
național/județean/local o va permite, respectiv condiționat de avizarea acestor activități de 
către organele abilitate. 

       Doamna Pop Corina Cătălina spune că a intervenit o modificare, în sensul că s-a eliminat 
un eveniment și s-a înlocuit cu altul, suma alocată fiind aceeași. 

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 

      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.25 de pe 
ordinea de zi, proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale de analiză 
și verificare a contractelor de concesiune și închiriere a bunurilor imobile aparținând 

domeniului public și privat al Orașului Lipova, încheiate în perioada 2004-2020 – 
inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 

către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 
către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și 
documentelor anexe ale proiectului.Comisia nr.1 are un amendament la proiectul de hotărâre, 

în sensul că, din comisie să facă parte și membri din aparatul de specialitate al primarului. 
Doamna Pop Corina Cătălina spune că în cazul ăsta trebuie făcută o comisie mixtă cu 7 

membri.Domnul Lăpădat îi propune pe următorii: Suba Cristina Sorina, Csuroș Ștefan, Pop 
Corina Cătălina, Popița Adriana Florina. 
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 

 
      Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.26 de pe 

ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind activitatea de 
salubrizare menajeră la nivelul Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. Se 
dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul 

Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către domnul Dabici Cosmin Cotyso, 
director al Direcției Infrastructură (reparații și întreținere), Zone verzi, din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 
proiectului.Domnul Pera Florin Fabius spune că este vorba despre cele două mașini care au 
fost la SC ECO Lipova. Consult Soc Centrum SRL spune că nu au mașini cu care să colecteze 

gunoiul și nu pot respecta graficul de colectare.Domnul Salașan Cristian întreabă dacă se va 
eficientiza astfel colectarea gunoiului.Domnul Pera Florin Fabius spune că da, tocmai pentru 

asta vrem să le închiriem mașinile. Domnul Tamaș Dorin Ciprian întreabă ce se va întâmpla cu 
mașinile dacă peste două luni altă firmă o să câștige licitația, sau dacă se strică cine plătește 
reparațiile.Domnul Pera Florin Fabius spune că licitațiile sunt de durată, oricum mașinile sunt 

ale noastre și vor fi folosite exclusiv pentru Orașul Lipova (Lipova, Radna și Șoimos), cât 
privește reparațiile mașinilor, vor fi suportate de firma Consult Soc Centrum.Domnul Salașan 

Cristian Ioan propune stabilirea valorii chiriei de 300 lei/lună/mașină.  
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
    

     Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.27 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. 

nr.301821 Lipova, sub nr. cadastral 301821, situat în extravilanul Orașului Lipova – 
inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 

către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 
către doamna Suba Cristina Sorina, Șef Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din 
aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 

proiectului. Domnul Pera Florin Fabius spune că proiectul de hotărâre, este necesar și oportun 
pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului cu destinaţie de groapă de gunoi a 

orașului. 
        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 



  

     Dl. Salașan Cristian Ioan, președintele de ședință, dă citire punctului nr.28 de pe ordinea 
de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, și a indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și 

financiare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat 
public în Orașul Lipova, judeţul Arad” – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire 

totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului 
Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Șef 

Serviciu Urbanism AT și Autorizări Transporturi, din aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. Domnul Pera Florin Fabius 
spune că s-au cerut alte clarificări, astfel acest proiect de hotărâre este necesar. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „pentru”. 
 

 
 
Se declară închisă ședința ordinară, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces 

verbal în 3(trei) exemplare originale. 
 

 
 

     Prezentul Proces Verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local 

Lipova, convocat pentru data 30.06.2021, ora 15,00 cu 17 voturi PENTRU, nicio 
ABȚINERE și niciun vot ÎMPOTRIVĂ. 

 
 
 

    
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            p.SECRETAR GENERAL al U.A.T. LIPOVA,  

     Cristian Ioan SALAȘAN                                              Cosmin Adrian STANA 
 
  


