
 

REGISTRU 

privind HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL LIPOVA pe anul 2020 

 

Nr. 

hotărâre 

Conţinutul Hotărârii Obs. 

1/ 

17.01.2020 

alegerea președintelui de ședință  

2/ 

17.01.2020 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocată pentru data de 17.01.2020 

 

3/ 

17.01.2020 

aprobarea noii valori de investiție, respectiv a devizului 

general pentru investiția: „Reabilitarea şi dotarea Liceului 

ATANASIE MARIENESCU, respectiv a Școlii Generale Radna cu 

clasele I-VIII, Orașul Lipova, județul Arad” 

 

4/ 

17.01.2020 

formularea propunerii calificativului la evaluarea 

performantelor profesionale pentru Secretarul General al 

U.A.T. Lipova, pe anul 2019 

 

5/ 

30.01.2020 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 30.01.2020 

 

 

6/ 

30.01.2020 

aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a 

Oraşului Lipova, pentru a funcţiona în anul şcolar 2020-2021 

 

7/ 

30.01.2020 

aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 

de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 

social potrivit prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 

8/ 

30.01.2020 

aprobarea Regulamentului propriu de organizare și 

funcţionare prezentat strict pentru activitățile de colectare și 

transport al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor judeţul Arad" 

 

9/ 

30.01.2020 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.300749 Lipova, 

sub nr. top. 389/a/5 și CF nr.302053 Lipova, sub nr. cad. 

306778, situat în Lipova, str. Maria Radna, nr. 315 D 

 

10/ 

30.01.2020 

aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin Actul 
Adițional nr. 14 

 

11/ 

30.01.2020 

aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției de Asistență 

Socială din cadrul Primăriei orașului Lipova pentru anul 2020 

 

12/ 

30.01.2020 

asumarea/neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția de produse lactate, de panificație și 

fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor 

educative aferente distribuției acestora, în cadrul Programului 

pentru școli, pentru anul școlar 2020-2021 

 

13/ 

30.01.2020 

aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale a 

Acționarilor la S.C Compania de Apă Arad S.A 
 

14/ 

30.01.2020 

reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF 
301496 Lipova, nr.cad. 301496-C2, 301496-C3 și 301496-C5 
și CF 301354 Lipova, nr. cad. 301354 
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15/ 

30.01.2020 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.300125-C1-U8 

Lipova, sub nr. top. 831-832/III/1, situat în Orașul Lipova, 

str. B.P. Hașdeu, nr.62, ap.3A 

 

16/ 

30.01.2020 

reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr. 
306680 Lipova sub nr. cad. 306680, situat în Lipova, str. 

Eroilor FN 

 

17/ 

30.01.2020 

reevaluarea bunurilor concesionate și închiriate către SC 
COMPANIA DE APĂ ARAD SA 

 

18/ 

30.01.2020 

aprobarea unor măsuri referitoare la imobilul situat în Lipova, 

str. Vasile Bugariu nr. 10 
 

19/ 

30.01.2020 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.301810 Lipova, 
sub nr. cad. 301810, situat în Lipova, localitatea Radna 

 

20/ 

30.01.2020 

aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul 
Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul 

revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 

 

21/ 

30.01.2020 

aprobarea proiectului ”Închiderea gropii de gunoi din 
localitatea Lipova, județul Arad” - faza studiu de fezabilitate și 
a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

 

22/ 

30.01.2020 

aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova la 
sfârșitul trimestrului IV al anului 2019 

 

23/ 

30.01.2020 

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 2020 

 

24/ 

30.01.2020 

stabilirea unor măsuri privind salarizarea funcționarilor 

publici și ale  personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice 

de interes local şi structurilor funcționale subordonate 

Consiliului local Lipova, începând cu anul 2020 

 

25/ 

30.01.2020 

aprobarea unor măsuri vizând Serviciul public de salubrizare 
al Orașului Lipova 

 

26/ 

27.02.2020 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocată pentru data de 27.02.2020 

 

27/ 

27.02.2020 

aprobarea  Bugetului General de Venituri și Cheltuieli pentru 

anul 2020 al  Oraşului Lipova 

 

28/ 

27.02.2020 

modificarea și completarea Hotărârii nr.15/30.01.2020 
privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 

nr.300125-C1-U8 Lipova, sub nr. top. 831-832/III/1, 
situat în Orașul Lipova, str. B.P. Hașdeu, nr.62, ap.3A, 
adoptată de Consiliul local Lipova 

 

29/ 

28.02.2020 

reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr. 
306680 Lipova sub nr. cad. 306680, situat în Lipova, str. 

Eroilor FN 

 

30/ 

27.02.2020 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 306809 Lipova, 
sub nr. cadastral 306809, situat în Lipova, str. Iancu Jianu FN 

 

31/ 

27.02.2020 

aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a terenului 
intravilan în suprafață de 6.884 mp, situat în Orașul Lipova, 

localitatea Radna 
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32/ 

27.02.2020 

aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 

municipale din județul Arad ZONA 5 

 

33/ 

27.02.2020 

aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a 

Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 1869/11.12.2017 

 

34/ 

27.02.2020 

aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare 

al Orașului Lipova si localităților aparținătoare Radna si 

Șoimoș 

 

35/ 

27.02.2020 

aprobarea unor măsuri vizând organizarea Clubului Polisportiv 

de Drept Public "Şoimii" Lipova 

 

36/ 

27.02.2020 

aprobarea unor măsuri referitoare la imobilul situat în Orașul 

Lipova, localitatea Radna, str. Det. Păuliș FN 

 

37/ 

27.02.2020 

aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului 

Orășenesc Lipova, actualizat pentru perioada 2020 - 2022 

 

38/ 

27.02.2020 

aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de 

locuințe pentru tineri, destinate închirierii 

 

39/ 

27.02.2020 

aprobarea unor măsuri vizând masa lemnoasă supusă 

exploatării în anul 2020 din pădurea proprietate publică a 

Oraşului Lipova 

 

40/ 

15.04.2020 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare, 
convocată de îndată, a Consiliului local Lipova, pentru data de 
15.04.2020 

 

41/ 

15.04.2020 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, rectificat, 

pentru anul 2020 al  Oraşului Lipova 

 

42/ 

15.04.2020 

aprobarea unor măsuri vizând masa lemnoasă supusă 

exploatării în anul 2020 din pădurea proprietate publică a 

Oraşului Lipova 

 

43/ 

15.04.2020 

aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi limitele 

amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează 
anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2021 

 

44/ 

04.05.2020 

alegerea președintelui de ședință  

45/ 

04.05.2020 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 04.05.2020 

 

46/ 

04.05.2020 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2020 al Orașului Lipova 

 

47/ 

04.05.2020 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

și actualizarea indicatorilor tehnico-economici legate de 

obiectivul „Reabilitare clădire existentă pentru realizarea unei 

grădinițe cu program normal” din cadrul proiectului 

„Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Lipova” 

 

48/ 

04.05.2020 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 
și actulializarea indicatorilor tehnico-economici legate de 
obiectivul: „Modernizare strada Ștefan cel Mare din Orașul 
Lipova, județul Arad” din cadrul proiectului „Îmbunătățirea 
calității vieții populației din Orașul Lipova” 

 

49/ 

28.05.2020 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 28.05.2020 
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50/ 

28.05.2020 

reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr. 

300169 Lipova sub nr. cad. 300169, situat în orașul Lipova, 

str. Petru Rareș, nr.3 

 

51/ 

28.05.2020 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, a imobilului 
înscris în CF nr. 306810 Lipova sub nr. cad. 306810, în 

suprafață de 2.000 mp 

 

52/ 

28.05.2020 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 304771 Lipova, 

sub nr. cadastral 304771 

 

53/ 

28.05.2020 

aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.306680 Lipova, 

pe parcela cu nr. cad. 306680, situat în orașul Lipova, str. 

Eroilor FN 

 

54/ 

28.05.2020 

reglementarea situației juridice a unor terenuri reprezentând 

drumuri de exploatare, situate în Orașul Lipova 

 

55/ 

28.05.2020 

aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale a 

Acționarilor la S.C Compania de Apă Arad S.A 

 

56/ 

28.05.2020 

aprobarea cuantumului cotizaţiei membrilor  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor - Judeţul Arad şi a proiectului de buget privind 

veniturile şi cheltuielile Asociaţiei, pentru anul 2020 

 

57/ 

28.05.2020 

stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației 

pentru masa lemnoasă fasonată 

 

58/ 

28.05.2020 

aprobarea unor măsuri vizând înființarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență Lipova 

 

59/ 

28.05.2020 

actualizarea Planului de Ordine și Siguranță  Publică a 

Orașului Lipova pe anul 2020 

 

60/ 

28.05.2020 

scutirea de la plata chiriei pe perioada 09.01.2020-

09.01.2022, pentru domnul M. O., chiriaș al UAT Lipova 

 

61/ 

28.05.2020 

scutirea de la plata chiriei pe perioada valabilității 

contractului de locațiune pentru doamna B. S. L., chiriaș al 

UAT Lipova, începând cu data de 01.04.2020 

 

62/ 

28.05.2020 

atribuirea în folosință gratuită către Casa de Ajutor Reciproc 

Sanitar  Lipova a unui spațiu situat în orașul Lipova, str. N. 

Bălcescu, nr.26 

 

63/ 

28.05.2020 

alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr.307389 Lipova sub nr. 

cadastral 307389 și C.F. nr.306841 Lipova sub nr. cadastral 

306841, situate în Orașul Lipova, str. B.P.Hașdeu nr.5 

 

64/ 

28.05.2020 

aprobarea achiziţionării de către Oraşul Lipova a unui imobil 

situat în Lipova, str. B.P. Hașdeu nr.2A 

 

65/ 

28.05.2020 

aprobarea completării inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Oraşului Lipova, judeţul Arad 

 

66/ 

24.05.2020 

aprobarea vânzării terenului înscris în C.F. nr.307396 Lipova, 

pe parcela cu nr. cad. 307396, situat în Orașul Lipova, 

localitatea Radna 

 

67/ 

28.05.2020 

aprobarea contului de execuție bugetară la sfârșitul anului 

2019 

 

68/ 

04.06.2020 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocată pentru data de 04.06.2020 

 

69/ 

04.06.2020 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2020, al  Oraşului Lipova 
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70/ 

06.07.2020 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocată pentru data de 06.07.2020 

 

71/ 

06.07.2020 

aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor la S.C Compania de Apă Arad S.A 

 

72/ 

06.07.2020 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de 

investiție „Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în 

Orașul Lipova” 

 

73/ 

27.08.2020 

alegerea președintelui de ședință  

74/ 

27.08.2020 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare, convocată de 

îndată, a Consiliului local Lipova, pentru data de 27.08.2020 

 

75/ 

27.08.2020 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului: 
„Reabilitare clădire existentă pentru realizarea unei grădinițe 
cu program normal” din cadrul proiectului „Îmbunătățirea 

calității vieții populației din Orașul Lipova” 
 

 

76/ 

18.09.2020 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 18.09.2020 

 

77/ 

18.09.2020 

repartizarea în regim de închiriere a apartamentului nr.3 din 

imobilul situat în Orașul Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.1 

 

78/ 

18.09.2020 

aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii 

 

79/ 

18.09.2020 

scutirea de la plata chiriei pe perioada valabilității 

certificatului de încadrare în grad de handicap a doamnei 

Nedelcu Dorina Simona, chiriaș al UAT Lipova 

 

80/ 

18.09.2020 

aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar 
familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă 

 

81/ 

18.09.2020 

aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova la 
sfârșitul trimestrului II al anului 2020 

 

82/ 

18.09.2020 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 
rectificat, pentru anul 2020, al Orașului Lipova 

 

83/ 

18.09.2020 

aprobarea Regulamentului de Ordine și Funcționare al 
Spitalului orăşenesc Lipova 

 

84/ 

18.09.2020 

înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

Orașului Lipova,  aprobarea organigramei, statului de funcții și 

a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 

85/ 

18.09.2020 

aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul 

Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul 

revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 

 

86/ 

18.09.2020 

aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor la S.C Compania de Apă Arad S.A 

 

87/ 

18.09.2020 

modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15 

 

88/ 

18.09.2020 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 306471 Lipova, 

sub nr. cadastral 306471, situat în Lipova, str. Iancu Jianu nr. 

25 
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89/ 

18.09.2020 

aprobarea Caietului de sarcini propriu și a Contractului de 

prestare/furnizare, ale serviciului de salubrizare al Orașului 

Lipova, respectiv a activității de curățarea și transportul 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheț 

 

90/ 

18.09.2020 

aprobarea Caietului de sarcini propriu și a Contractului de 
prestare/furnizare ale serviciului de salubrizare al Orașului 

Lipova, respectiv a activității de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare 

 

91/ 

18.09.2020 

aprobarea Caietului de sarcini propriu și a Contractului de 
prestare/furnizare, ale serviciului de salubrizare al Orașului 
Lipova, respectiv a activității de măturat, spălat, stropit și 

întreținere a căilor publice 

 

92/ 

18.09.2020 

aprobarea Studiului de oportunitate şi stabilirea formei de 
gestiune a serviciului de iluminat public al Orașului Lipova (cu 
localitățile aparținătoare Lipova, Radna și Șoimoș) 

 

93/ 

18.09.2020 

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
Orașului Lipova a unor bunuri de natura mijloacelor fixe, 
aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad SA, 

în vederea scoaterii din funcțiune 

 

94/ 

18.09.2020 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, a imobilului 
înscris în CF nr. 306092 Lipova sub nr. cad. 306092 

 

95/ 

18.09.2020 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, a imobilului 
înscris în CF nr. 306306 Lipova sub nr. cad. 306306 

 

96/ 

18.09.2020 

aprobarea sistării apartamentării imobilului situat în 
Lipova, str. George Coșbuc nr. 1, Lipova, județ Arad 

 

97/ 

18.09.2020 

reglementarea situației juridice a terenului, înscris în CF 

302668 Lipova, pe parcela cu nr. top. 82-83/b, situat în 

Lipova, str. Avram Iancu nr. 39 A 

 

98/ 

18.09.2020 

aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 2499 mp, situat în Orașul Lipova, str. Lugojului 
FN 

 

99/ 

18.09.2020 

aprobarea unui Act adițional la Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului 
de salubrizare, respectiv operarea staţiilor de transfer din 
Bârzava, Chişineu-Criş, Sebiş, inclusiv activităţile de transport 
al deşeurilor reziduale la depozitul conform existent din 

judeţul Arad, la Contractul nr.1869/11.12.2017 

 

100/ 

18.09.2020 

aprobarea  planului tarifar şi analiza pragului de 
suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul 
Proiectului,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Arad” 

 

101/ 

18.09.2020 

radierea dreptului de administrare a Consiliului Județean Arad 
asupra unor imobile 

 

102/ 

18.09.2020 

aprobarea rectificării suprafeţei terenului înscris în CF nr. 
300692 Lipova, pe parcela cu nr. top. 236 

 

103/ 

18.09.2020 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, a imobilului 
înscris în CF nr. 306858 Lipova sub nr. cad. 306858, în 
suprafață de 820 mp 

 

104/ 

18.09.2020 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr. 302669 Lipova, 
pe parcela cu nr. cad. 302669, situat în Lipova, str. Bugariu nr. 
32 
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105/ 

18.09.2020 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr. 300169 Lipova, 

pe parcela cu nr. cad. 300169, situat în Lipova, str. Petru 
Rareș nr. 3 

 

106/ 

18.09.2020 

premierea d-lui B.R. L. din Orașul Lipova, jud. Arad, pentru 
rezultate excepționale obținute la Campionatul Național de 
Skandenberg ArmWrestling 

 

107/ 

09.11.2020 

alegerea președintelui de ședință  

108/ 

09.11.2020 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 
în cadrul Consiliului Local al Orașului Lipova al domnului A. A.-
C. şi declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia 

 

109/ 

09.11.2020 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 
în cadrul Consiliului Local al Orașului Lipova al domnului R. S. 

D. şi declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia 

 

110/ 

09.11.2020 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 
în cadrul Consiliului Local al Orașului Lipova al domnului N. A.-
G. şi declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia 

 

111/ 

09.11.2020 

Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Lipova 

 

112/ 

09.11.2020 

aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat pentru data de 09.11.2020 

 

113/ 

09.11.2020 

aprobarea proiectului „Adaptarea structurii educaționale din 

Oraşul Lipova la condițiile generate de răspândirea pandemiei 
COVID-19” şi a cheltuielilor legate de acesta 

 

114/ 

09.11.2020 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 
rectificat, pentru anul 2020, al Oraşului Lipova 

 

115/ 

27.11.2020 

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 27.11.2020 
 

116/ 

27.11.2020 

completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Orașului Lipova 

 

117/ 

27.11.2020 

aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova  

 la sfârșitul trimestrului III al anului 2020 

 

 

118/ 

11.12.2020 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului 
local Lipova, convocat de îndată, pentru data de 11.12.2020 

 

119/ 

11.12.2020 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 
rectificat, pentru anul 2020, al  Oraşului Lipova 

 

120/ 

23.12.2020 

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 23.12.2020 
 

121/ 

23.12.2020 

alegerea Viceprimarului Orașului Lipova  

122/ 

23.12.2020 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 
Consiliului de Administrație al Liceului “ATANASIE 
MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 2020-2021 

 

123/ 

23.12.2020 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 
cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din 
Liceul “ATANASIE MARIENESCU” Lipova pentru anul școlar 
2020-2021 
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124/ 

23.12.2020 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al Liceului “SEVER BOCU” Lipova, 
pentru anul școlar 2020-2021 

 

125/ 

23.12.2020 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 
cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din 
Liceul “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2020-2021 

 

126/ 

23.12.2020 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în  

Comisia de  combaterea, prevenirea și reducerea violenței  din 
cadrul Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 
2020-2021 

 

127/ 

23.12.2020 

aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului 
orășenesc Lipova 

 

128/ 

23.12.2020 

modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice 
de interes local şi structurilor funcționale subordonate 
Consiliului local Lipova 

 

129/ 

23.12.2020 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021  

130/ 

23.12.2020 

stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației 
pentru masa lemnoasă fasonată 

 

131/ 

23.12.2020 

stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare la nivelul 

Orașului Lipova 

 

132/ 

23.12.2020 

aprobarea modificării titulaturii proiectului înregistrat cu cod 
SMIS 144214 

 

133/ 

23.12.2020 

alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr.306815 Lipova sub nr. 

cadastral 306815, C.F. nr.306796 Lipova sub nr. cadastral 

306796 şi C.F. nr.306802 Lipova sub nr. cadastral 306802, 

situate în Orașul Lipova, str. Ştefan cel Mare 

 

134/ 

23.12.2020 

alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr.304773 Lipova sub nr. 
cadastral 304773 şi CF nr.305112 Lipova sub nr. cadastral 

305112 situate în Orașul Lipova, loc. Radna, str. Detaşamentul 
Păuliş 

 

135/ 

23.12.2020 

alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr.304750 Lipova sub nr. 

cadastral 304750 şi C.F. nr.305006 Lipova sub nr. cadastral 
305006, situate în Orașul Lipova, loc. Radna, str. 
Detaşamentul Păuliş nr.23 

 

136/ 

23.12.2020 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr.307766 Lipova, 

sub nr. cadastral 307766, situat în Orașul Lipova, str. 

Lugojului FN 

 

137/ 

23.12.2020 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 301964 

Lipova, sub nr. cadastral 301964, situat în Orașul Lipova, str. 
Timişorii, FN 

 

138/ 

23.12.2020 

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
Orașului Lipova a unor bunuri de natura mijloacelor fixe, 
aflate în administrare și folosință la S.C. Compania de Apă 

Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune 

 

139/ 

23.12.2020 

aprobarea completării inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Oraşului Lipova, judeţul Arad 

 

140/ 

23.12.2020 

reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Lipova, 
str. Iancu Jianu nr. 25 

 

141/ 

23.12.2020 

rectificarea suprafeței terenului înscris în CF 302442 Lipova, 

sub nr. top.1543/a-1543/b, situat în Lipova, str. Brancovici 
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nr. 25 

142/ 

23.12.2020 

declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc 

reţeaua de apă-canal a Oraşului Lipova 

 

143/ 

23.12.2020 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2020, al  Oraşului Lipova 

 

 


