
 

REGISTRU 

privind HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL LIPOVA pe anul 2021 

 

Nr. 

hotărâre 

Conţinutul Hotărârii Obs. 

1/ 

28.01.2021 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

local Lipova, convocată pentru data de 28.01.2021 

 

2/ 

28.01.2021 

aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza administrativ-

teritorială a Oraşului Lipova, pentru a funcţiona în anul 

şcolar 2021-2022 

 

 

3/ 

28.01.2021 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului 

“ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 

2020-2021 

 

4/ 

28.01.2021 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Pieţei Lipova 

 

5/ 

28.01.2021 

exprimarea acordului pentru schimbarea temporară a 

destinației unui bun imobil aparținând domeniului 

public al Orașului Lipova 

 

6/ 

28.01.2021 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc 

Lipova 

 

7/ 

28.01.2021 

aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului 

Lipova la sfârșitul trimestrului IV al anului 2020 

 

8/ 

28.01.2021 

îndreptarea erorilor materiale din art.3 al Hotărârii 

nr.129/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2021, adoptată de Consiliul 

Local al Orașului Lipova 

 

9/ 

28.01.2021 

aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unității 

de învățământ din Orașul Lipova în vederea gestionării 

crizei COVID-19”, a cheltuielilor legate de proiect și a 

indicatorilor tehnico-economici ai acestuia 

 

10/ 

28.01.2021 

aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Lipova 

pentru anul 2021 

 

11/ 

28.01.2021 

aprobarea unor măsuri vizând activitatea serviciului de 

iluminat public al Oraşului Lipova 

 

12/ 

28.01.2021 

aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de 

iluminat public al Oraşului Lipova 

 

13/ 

28.01.2021 

aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 

2021 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 

 

14/ 

28.01.2021 

aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 494 mp, situat în Orașul Lipova, str. Valea 

Mare nr. 571 

 

15/ 

28.01.2021 

aprobarea achiziţionării de către Oraşul Lipova a unui 

teren extravilan situat în Lipova 

 

16/ 

28.01.2021 

aprobarea regulamentului de gospodărire urbană al 

oraşului Lipova 

 

17/ 

28.01.2021 

aprobarea unor măsuri vizând bunul imobil situat în 

Oraşul Lipova, localitatea Şoimoş, nr. 152, înscris în CF 
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nr. 305653 Lipova sub nr. cad. 305653 

18/ 

28.01.2021 

aprobarea unor măsuri vizând bunul imobil situat în 

oraşul Lipova, str. B.P. Haşdeu nr. 24, înscris în CF nr. 

302441 Lipova sub nr. cad. 302441 

 

19/ 

25.02.2021 

alegerea preşedintelui de şedinţă  

20/ 

25.02.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 

25.02.2021 

 

21/ 

25.02.2021 

aprobarea consumului de carburanţi pentru 

autovehiculele din dotarea Direcției Infrastructură 

(Întreținere, Reparații) Zone Verzi și a Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență, din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

22/ 

25.02.2021 

nominalizarea membrilor în comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale ale Secretarului General al 

Orașului Lipova, pentru anul 2020 

 

23/ 

25.02.2021 

aprobarea Planului de curățenie al Orașului Lipova pe 

anul 2021 

 

24/ 

25.02.2021 

aprobarea recalculării chiriei, pentru locuințele 

realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, 

situate în Lipova, str. Petru Maior, FN, județul Arad 

 

25/ 

25.02.2021 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, a 

unor parcele de teren situate în Orașul Lipova, str. 

Lugojului, în vederea construirii de locuinţe 

 

26/ 

25.02.2021 

aprobarea înregistrării Orașului Lipova, județul Arad, în 

Sistemul Naţional Electronic de Plată online 

 

27/ 

25.02.2021 

completarea Hotărârii nr. 16 din 28.01.2021 privind 

aprobarea regulamentului de gospodărire urbană al 

Oraşului Lipova, adoptată de Consiliul Local Lipova 

 

28/ 

25.02.2021 

aprobarea apartamentării imobilului situat în 

Orașul Lipova, P-ţa Libertăţii, nr. 1 

 

29/ 

25.02.2021 

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” 

 

30/ 

08.03.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat 

pentru data de 08.03.2021 

 

31/ 

08.03.2021 

aprobarea unor măsuri vizând masa lemnoasă supusă 

exploatării în anul 2021 din pădurea proprietate publică 

a Oraşului Lipova 

 

32/ 

08.03.2021 

aprobarea unor măsuri referitoare la imobilele înscrise 

în CF nr.301496 Lipova, nr. cad.301496-C2, 301496-C3 

și 301496-C5 

 

33/ 

08.03.2021 

modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a cimitirelor publice umane 

din Orașul Lipova, aprobat prin Hotărârea 

nr.154/29.11.2019 a Consiliului Local al Orașului 

Lipova 

 

34/ 

12.03.2021 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat de îndată, pentru data 
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de 12.03.2021 

35/ 

12.03.2021 

modificarea Art.5 al HCL nr.31/08.03.2021 privind 

aprobarea unor măsuri vizând masa lemnoasă supusă 

exploatării în anul 2021 din pădurea proprietate publică 

a Oraşului Lipova 

 

36/ 

07.04.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 

07.04.2021 

 

37/ 

07.04.2021 

aprobarea Regulamentului privind măsurile 

metodologice si organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului 

local Lipova spre adoptare 

 

38/ 

07.04.2021 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului Local al Orașului Lipova 

 

39/ 

07.04.2021 

îndreptarea erorilor materiale din art.1 al Hotărârii 

nr.21/25.02.2021 privind consumul de carburanţi 

pentru autovehiculele din dotarea Direcției 

Infrastructură (Întreținere, Reparații) Zone Verzi și a 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 

aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

40/ 

07.04.2021 

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 2022 

 

41/ 

07.04.2021 

desemnarea membrilor Comisiei de vânzare a spațiilor 

comerciale conform prevederilor Legii nr.550/2002 

privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului 

și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea 

consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a 

celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, 

la nivelul Orașului Lipova 

 

42/ 

07.04.2021 

stabilirea unor măsuri pentru procedura închirierii prin 

licitaţie publică a pajiştilor aflate în patrimoniul privat 

al Oraşului Lipova, aprobată prin Hotărârea 

nr.35/29.02.2016, adoptată de Consiliul local Lipova 

 

43/ 

07.04.2021 

aprobarea organigramei Clubului Polisportiv de Drept 

Public "Şoimii" Lipova 

 

44/ 

07.04.2021 

aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

45/ 

07.04.2021 

darea în folosință gratuită a unui spațiu Asociației 

”Excelsior” Arad 

 

46/ 

07.04.2021 

aprobarea proiectului  și a cheltuielilor legate de 

proiect ”Creșterea numărului de utilizatori de servicii și 

aplicații digitale în vederea facilitării derulării cursurilor 

on-line” cod SMIS 144214 

 

47/ 

07.04.2021 

aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 301594 

Lipova, sub nr. cadastral 301594 şi C.F. nr. 307722 

Lipova, sub nr. cadastral 307722 situate în Orașul 

Lipova, str. Timişorii, FN 

 

48/ 

07.04.2021 

constituirea grupului de lucru în vederea identificării 

așezărilor informale și luării în evidență la nivelul 

U.A.T. Oraş Lipova a acestora, stabilirii situației 

persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii 

măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea 

condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente 

de viață pentru persoanele vulnerabile 
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49/ 

07.04.2021 

asumarea 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 anii școlari 

2021-2023 

 

50/ 

07.04.2021 

instituirea dreptului de administrare al Liceului "Sever 

Bocu" asupra unor bunuri imobile 

 

51/ 

07.04.2021 

aprobarea completării inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al Oraşului Lipova, judeţul 

Arad 

 

52/ 

23.04.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat 

pentru data de 23.04.2021, ora 14,00 

 

53/ 

23.04.2021 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al 

Oraşului Lipova pentru anul 2021 

 

54/ 

28.04.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat de 

îndată, pentru data de 28.04.2021, ora 15,00 

 

55/ 

28.04.2021 

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” 

 

 

56/ 

27.05.2021 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă  

57/ 

27.05.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 

27.05.2021 

 

58/ 

27.05.2021 

stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare care se 

acordă în semestrul II al anului școlar 2020-2021 la 

nivelul Orașului Lipova 

 

59/ 

27.05.2021 

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 

 

60/ 

27.05.2021 

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 

 

61/ 

27.05.2021 

reglementarea situației juridice a apartamentului nr.2B 

din imobilul situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Lt. 

Vasile Bugariu nr. 6 

 

62/ 

27.05.2021 

modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care 

Oraşul Lipova este membru asociat 

 

63/ 

27.05.2021 

aprobarea mandatului special acordat expres al 

reprezentantului Oraşului Lipova în A.G.A. la “Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul 

Arad” 

 

64/ 

27.05.2021 

aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 371 mp, situat în intravilanul Orașului 

Lipova, localitatea Lipova, str. Aurel Vânătu 

 

65/ 

27.05.2021 

revocarea dreptului de administrare al Liceului "Sever 

Bocu" Lipova asupra unui bun imobil 
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66/ 

27.05.2021 

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 

 

67/ 

27.05.2021 

aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului 

Lipova pentru anul 2020 

 

68/ 

27.05.2021 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2021, al  Oraşului Lipova 

 

69/ 

27.05.2021 

aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a loturilor 

situate în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. Valea 

Mare nr. 520 şi nr. 521 

 

70/ 

27.05.2021 

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” 

 

71/ 

27.05.2021 

aprobarea asocierii Orașului Lipova la Asociația 

"Grupul de acțiune locală Colinele Recaș" 

 

72/ 

27.05.2021 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 300799 

Lipova, sub nr. cadastral 300799, situat în extravilanul 

Orașului Lipova, localitatea Şoimoş 

 

73/ 

27.05.2021 

aprobarea unor măsuri pentru implementarea 

proiectului ”Educarea adulților în domeniul vieții 

sănătoase și a mediului de viață sustenabil” de către 

Asociația Excelsior Arad 

 

74/ 

27.05.2021 

aprobarea cotizaţiei Oraşului Lipova, aferentă anului 

2021, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad 

 

75/ 

27.05.2021 

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 

 

76/ 

27.05.2021 

aprobarea calendarului evenimentelor cultural - 

sportive propuse pentru anul 2021 

 

77/ 

27.05.2021 

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 

 

78/ 

27.05.2021 

aprobarea unor măsuri privind activitatea de 

salubrizare menajeră la nivelul Orașului Lipova 

 

79/ 

27.05.2021 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 301821 

Lipova, sub nr. cadastral 301821, situat în extravilanul 

Orașului Lipova 

 

80/ 

27.05.2021 

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” 

 

81/ 

30.06.2021 

pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

ordinare a Consiliului local Lipova, convocat pentru data 

de 30.06.2021, ora 15,00 

 

82/ 

30.06.2021 

aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Lipova  

83/ 

30.06.2021 

declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc 

reţeaua de apă-canal a Oraşului Lipova 

 



 6 

84/ 

30.06.2021 

modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin 

Actul Adițional nr. 16 

 

85/ 

30.06.2021 

delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 

colectare separată și transportul separat al deşeurilor 

municipale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și acumulatori, din 

judeţul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD Arad — 

LOT 1 - ZONA 2 şi LOT 2- ZONA 5, avizarea Strategiei de 

contractare, a Studiului de fundamentare și a 

Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare în județul Arad, LOT 1 - ZONA 2 şi LOT 2- 

ZONA 5 

 

86/ 

30.06.2021 

îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 

nr.75/27.05.2021 privind reglementarea situației 

juridice a terenurilor înscrise în CF nr. 300776 Lipova 

sub nr. top. 5197/2 și CF nr. 300778 Lipova sub nr. top. 

5198/1, situate în orașul Lipova, str. Timișorii nr. 111 

 

87/ 

30.06.2021 

transmiterea unui bun imobil în suprafaţă de 32.890 

mp din domeniul public al Oraşului Lipova şi 

administrarea Consiliului local al Oraşului Lipova în 

domeniul public al Statului Român 

 

88/ 

30.06.2021 

modificarea Hotărârii nr. 72/06.07.2020 privind 

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, jud. 

Arad” 

 

89/ 

12.07.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat 

pentru data de 12.07.2021, ora 15,00 

 

90/ 

12.07.2021 

alocarea unor sume pentru premierea sportivilor 

legitimați la Clubul Polisportiv de Drept Public 

”ȘOIMII” Lipova 

 

91/ 

12.07.2021 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2021, al  Oraşului Lipova 

 

92/ 

12.07.2021 

aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

93/ 

26.08.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 

26.08.2021, ora 15,00 

 

94/ 

26.08.2021 

stabilirea unor măsuri vizând investiția „REȚEA 

STRADALĂ DE APĂ PE RAZA ORAȘULUI LIPOVA, STR. 9 

MAI ȘI BRANȘAMENTE” 

 

95/ 

26.08.2021 

aprobarea unor măsuri vizând realizarea activităților 

din calendarul evenimentelor cultural-sportive, în 

mandatul 2020-2024 al Consiliului Local al Orașului 

Lipova 

 

96/ 

26.08.2021 

aprobarea unor măsuri referitoare la drumul de 

incintă înscris în CF nr.307788 Lipova sub nr. top. 

5144/1/2 

 

97/ 

26.08.2021 

reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 

nr.308000 Lipova, sub nr.top. 263.....279/1/9 Radna, 

situat în orașul Lipova, localitatea Radna, str. 

Det.Păuliș nr.194/4/bis 
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98/ 

26.08.2021 

stabilirea sensului unic de circulație rutieră pe strada 

Făgetului, Orașul Lipova 

 

99/ 

26.08.2021 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli 

rectificat, pentru anul 2021, al  Oraşului Lipova 

 

100/ 

20.09.2021 

alegerea preşedintelui de şedinţă  

101/ 

20.09.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat de 

îndată, pentru data de 20.09.2021, ora 09,00 

 

102/ 

20.09.2021 

aprobarea unei noi valori de investiție, respectiv a 

devizului general/devizul – rest de executat, actualizat, 

pentru investiția: ”Pod metalic peste râul Mureș, în 

Orașul Lipova, Județul Arad” 

 

103/ 

20.09.2021 

aprobarea unei noi valori de investiție respectiv a 

devizului general și devizul – rest de executat, 

actualizat, pentru investiția: “Reabilitarea și dotarea 

Liceului Atanasie Marienescu, respectiv a Școlii 

Generale Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, jud. 

Arad” 

 

104/ 

30.09.2021 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat pentru data de 30.09.2021, ora 

15,00 

 

105/ 

30.09.2021 

instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabili de pe 

raza administrativ teritorială a Oraşului Lipova 

 

106/ 

30.09.2021 

modificarea Regulamentului de organizare, desfășurare 

și autorizare a activității de transport în regim de taxi, 

pe raza Orașului Lipova, aprobat prin Hotărârea 

nr.88/25.07.2008 adoptată de Consiliul Local al 

Oraşului Lipova 

 

107/ 

30.09.2021 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în 

cadrul Consiliului de Administrație al Liceului 

“ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 

2021-2022 

 

108/ 

30.09.2021 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova, 

în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din 

cadrul Liceului “ATANASIE MARIENESCU” Lipova, 

pentru anul școlar 2021-2022 

 

109/ 

30.09.2021 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului 

“ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 

2021-2022 

 

110/ 

30.09.2021 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în 

cadrul Consiliului de Administrație al Liceului “SEVER 

BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2021-2022 

 

111/ 

30.09.2021 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 

cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

din Liceul “SEVER BOCU” Lipova pentru anul școlar 
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2021-2022 

112/ 

30.09.2021 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a 

faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului 

“SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2021-2022 

 

113/ 

30.09.2021 

scutirea de la plata chiriei pe perioada 01.10.2021- 

31.08.2022  pentru domnul Heler Laurenţiu Daniel, 

chiriaș al UAT Lipova 

 

114/ 

30.09.2021 

aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

115/ 

30.09.2021 

modificarea perioadei de funcționare a comisiei 

speciale mixtă 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, constituită prin Hotărârea 

nr.77/27.05.2021 

 

116/ 

30.09.2021 

aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al Orașului Lipova   

 

117/ 

30.09.2021 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului 

și a cheltuielilor investiției: „Creșterea eficienței 

energetice a Grădiniței nr.1 cu program normal din 

localitatea Lipova, jud. Arad” 

 

118/ 

30.09.2021 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului 

și a cheltuielilor investiției: „Reabilitarea și 

modernizarea clădirii grădiniței cu program normal din 

Orașul Lipova, str. Maria Radna, nr. 313, jud. Arad” 

 

119/ 

30.09.2021 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului 

și a cheltuielilor investiției: „Creșterea eficienței 

energetice a unității de învățământ Atanasie Marinescu 

din localitatea Lipova, județul Arad” 

 

120/ 

30.09.2021 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2021, al Oraşului Lipova 

 

121/ 

30.09.2021 

stabilirea destinației terenului extravilan înscris în C.F. 

nr.307940 Lipova, nr.cad.307940 

 

122/ 

06.10.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat 

pentru data de 06.10.2021, ora 15,00 

 

123/ 

06.10.2021 

aprobarea proiectului (faza PTh), a indicatorilor 

tehnico-economici și a cheltuielilor investiției: 

„Amenajare parcare incintă stadion şi zonă de tribune 

în Oraşul Lipova” 

 

 

124/ 

14.10.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat de 

îndată, pentru data de 14.10.2021, ora 13,00 

 

125/ 

14.10.2021 

aprobarea unei noi valori de investiție, respectiv a 

devizului general și devizul – rest de executat 

actualizat pentru investiția: „Reabilitarea infrastructurii 

rutiere pe str. General Petrescu, str. Cuza Vodă, str. V. 
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Alecsandri, str. 1 Decembrie, str. Meţianu, str. M. 

Viteazu, str. Viilor, str. Mureş, str. M. Eminescu, str. 

Sarmisegetuza, str. Înv. I. Tuducescu, str. Calea 

Timişorii, str. A. Vânătu, str. Sgt. E. Chiriţa, str. Zorilor, 

str. Clujului, str. Piaţa Decebal, str. Lugojului şi str. E. 

Murgu” 

126/ 

14.10.2021 

aprobarea unei noi valori de investiție – rest de 

executat actualizat pentru investiția: „Consolidare, 

restaurare, conservare biserică, amenajere incintă, 

restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp 

anexă C2 și lumânărar C3, iluminat arhitectural 

ansamblu la Biserica Adormirea Maicii Domnului, SMIS 

116288”  

 

127/ 

14.10.2021 

aprobarea unei noi valori de investiție – rest de 

executat actualizat pentru investiția: „Reutilizarea 

spațiului fostei piețe agroalimentare prin amenajarea 

de spații verzi publice și reabilitare strada Miron Costin, 

SMIS 118874” 

 

128/ 

28.10.2021 

alegerea preşedintelui de şedinţă  

129/ 

28.10.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat de 

îndată pentru data de 28.10.2021 

 

130/ 

28.10.2021 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Orașului Lipova în Comisia de evaluare a probei de 

interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director/director adjunct al Liceului ”Atanasie 

Marienescu” Lipova 

 

131/ 

28.10.2021 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Orașului Lipova în Comisia de evaluare a probei de 

interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director/director adjunct al Liceului ”Sever Bocu” 

Lipova 

 

132/ 

28.10.2021 

stabilirea unor măsuri pentru operaționalizarea 

Spitalului orășenesc Lipova (corpuri noi ale imobilului) 

ca spital suport pentru pacienții COVID-19 

 

133/ 

08.11.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat 

pentru data de 08.11.2021, ora 12,00 

 

134/ 

08.11.2021 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind 

obiectivul EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANAL 

MENAJER ÎN LOCALITĂȚILE LIPOVA ȘI ȘOIMOȘ, 

ORAȘUL LIPOVA, JUDEȚUL ARAD 

 

135/ 

08.11.2021 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind 

obiectivul REABILITARE RUTIERĂ A STRĂZILOR DIN 

ORAȘUL LIPOVA, JUDEȚUL ARAD 

 

136/ 

08.11.2021 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind 

obiectivul AMENAJARE TROTUARE ȘI SISTEME DE 

CAPTARE A APELOR PLUVIALE ÎN ORAȘUL LIPOVA, 

JUDEȚUL ARAD 
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137/ 

23.11.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 

23.11.2021, ora 14,00 

 

138/ 

23.11.2021 

aprobarea unei noi valori de investiție, respectiv a 

devizului general și devizul – rest de executat 

actualizat pentru investiția: “Reabilitarea și dotarea 

Liceului Atanasie Marienescu, respectiv a Școlii 

Generale Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, jud. 

Arad” 

 

139/ 

23.11.2021 

modificarea organigramei și a statului de funcții al 

Spitalului orășenesc Lipova, pe perioadă determinată 

 

140/ 

23.11.2021 

stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare care se 

acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022 la 

nivelul Orașului Lipova 

 

141/ 

23.11.2021 

aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr.306811 

Lipova, sub nr. cadastral 306811, situat în Orașul 

Lipova, loc. Lipova, str. Iancu Jianu, nr. 25 

 

142/ 

23.11.2021 

aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 302 mp, situat în intravilanul Orașului 

Lipova, loc. Lipova, str. Petru Rareş 

 

143/ 

23.11.2021 

aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului 

Lipova pentru trimestrul III al anului 2021 

 

144/ 

23.11.2021 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2021, al Oraşului Lipova 

 

145/ 

23.11.2021 

aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 1.420 mp, situat în intravilanul Orașului 

Lipova, str. Detaşamentul Păuliş 

 

146/ 

23.11.2021 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiție „Modernizarea sistemului de 

iluminat public în Orașul Lipova–ETAPA 2” 

 

147/ 

21.12.2021 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă  

148/ 

21.12.021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local Lipova, convocat 

pentru data de 21.12.2021, ora 15,00 

 

149/ 

21.12.2021 

aprobarea unor măsuri vizând gestionarea proiectului 

„Consolidarea capacității unităţii de învăţământ din 

Oraşul Lipova în vederea gestionării crizei COVID - 19”, 

în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

2014 - 2020 

 

150/ 

21.12.2021 

stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației 

pentru masa lemnoasă fasonată 

 

151/ 

21.12.2021 

aprobarea unei noi valori de investiție, respectiv a 

devizului general și devizul – rest de executat 

actualizat pentru investiția “Reabilitarea și dotarea 

Liceului Atanasie Marienescu, respectiv a Școlii 

Generale Radna cu clasele I-VIII, Orașul Lipova, jud. 

Arad” 

 

152/ 

21.12.2021 

aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli, 

rectificat, pentru anul 2021, al Oraşului Lipova 

 

153/ 

30.12.2021 

aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 

30.12.2021, ora 15,00 

 

154/ 

30.12.2021 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
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155/ 

30.12.2021 

aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

 

156/ 

30.12.2021 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

de repartizare în vederea închirierii locuinţelor 

aparţinând Oraşului Lipova/Statului român, aprobat 

prin Hotărârea nr.106/30.08.2019 

 

157/ 

30.12.2021 

rezilierea contractului de locaţiune între Orașul Lipova 

şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - Filiala Lipova 

 

158/ 

30.12.2021 

reglementarea situaţiei juridice a două loturi în 

suprafață de 677 mp şi respectiv de 740 mp, situate în 

intravilanul Orașului Lipova 

 

159/ 

30.12.2021 

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, pentru anul 2021 

 

160/30.12.

2021 

trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Oraşului 

Lipova în domeniul public al Oraşului Lipova 

 

 


