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Cuvânt înainte, 

 

Stimate Doamne şi Domni Consilieri Locali, 

Domnule Viceprimar, 

 

În conformitate cu prevederile de la al.3, Art.5, Cap.II din OUG Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, primarul prezintă un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a 

Oraşului Lipova , pentru anul anterior. 

Prezentul raport corespunzător anului 2020 cumulează rapoartele de activitate ale 

compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, evidenţiind 

cu precădere activitatea economică, socială și de mediu desfășurată în cadrul Primăriei Orașului 

Lipova de compartimentele și seviciile de specialitate, fiind prezentate obiectivele de activitate 

specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor 

Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de Primar.  

Anul 2020 este anul în care la Primăria Orașului Lipova, în urma alegerilor locale din luna 

spetembrie, a avut loc o schimbare la nivel de conducere a instituției, lipovanii alegând un nou primar, 

în persoana mea, fapt care mă onorează și de asemenea un nou viceprimar și consiliu local.  

A fost un an plin de provocări atât pentru mine, dar mai ales pentru fiecare cetățean. Fiecare 

dintre noi a fost afectat într-o oarecare măsură de pandemia globală de Covid-19. Cu toții ne-am văzut 

viața schimbată iremediabil dar pentru fiecare dintre noi se ivește oportunitatea reînnoirii, revitalizării 

și reformei.  

Fie că vorbim de oameni sau insituții, reformarea și eficientizarea trebuie să includă fiecare 

componentă a construcției sociale și administrative. Anul trecut a fost un an extrem de dificil. Un an 

solicitant prin definiție, care a adus costuri suplimentare, financiare și logistice, pentru toate UAT-

urile, dar chiar și în aceste condiții la Lipova au fost finalizate obiective importante și au fost deschise 

noi proiecte cu finanțare din fonduri europene și nu numai. 

Perioada raportată conform prezentului document, cuprinde două mandate, pentru două 

perioade diferite din cursul anului 2020. Astfel perioada cuprinsă între 01.01.2020 – 27.09.2020 a 

fost reprezentată sub mandatul D-lui Iosif Mircea JICHICI, perioada cuprinsă între 28.09.2020 – 
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31.12.2020 fiind preluată de mine ca nou primar ales în urma turului de alegeri locale desfășurat în 

27.09.2020.  

Prin intemediul prezentului document precum și prin multiplele acțiuni întreprinse deja la 

nivelul Primăriei Orașului Lipova atât prin conducerea anterioară, cât și din momentul preluării 

mandatului actualei conduceri, dovedim în principal faptul că ne dorim o comunicare deschisă și 

transparentă pentru a pune bazele unui parteneriat real între Primăria Orașului Lipova și cetățeni. 

Misiunea Primăriei Oraşului Lipova este de a soluţiona şi gestiona, în numele şi în interesul 

colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, de a fi în slujba 

comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitatate în context național și 

internațional, respectând valori precum: respectul față de lege și cetățean, performanța, disciplina, 

integritatea, onestitatea, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate 

socială  și implcit de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare.   

Ne dorim prin toată activitatea desfășurată să asigurăm un management performant, corect și 

echilibrat din punct devedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări urbane integrate 

durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. 

În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi oraşului Lipova, voi 

încerca să sintetizez, în acest raport, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat pe parcursul anului 2020 

în cadrul Primăriei și Consilului Local al Oraşului Lipova, privind dtarea economică, socială și de 

mediu. 

Voi continua strategia începută în administrația trecută, prin investiți susținute în în toate 

domeniile principale și importante de viață, toate acestea constituind baza pentru o dezvoltare solidă 

și sustenabilă a orașului nostru. 

Prezentul raport se doreşte a fi o sinteză atât a activităţii primarului, cât şi a celei de conducător 

al aparatului de specialitate al acestuia, care răspunde totodată şi de buna funcţionare a administraţiei 

publice locale.    

Toate aceste informaţii desfăşurate în cadrul departamentelor care asigură implementarea 

activităților referitoare la domeniile economic, social și de mediu, sunt însoţite şi de o serie de date 
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referitoare la principalele caracteristici ale Oraşului Lipova, precum şi la toate proiectele finalizate, 

aflate în desfăşurare sau propuse, până la finalul anului 2021.  

Am căutat și voi căuta în mod constant să mențin și să întăresc orice formă de colaborare a 

administrației publice locale cu cea centrală, cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean, cu 

deconcentratele diferitelor ministere prezente la nivel județean, cu cetățenii, cu mediul de afaceri și 

societatea civilă pentru asigurarea legalității, responsabilității și eficienței actului administrativ și 

pentru a crea sinergii benefice Orașului Lipova. 

Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o anul trecut în 

perioada de când am preluat funcția de primar al Orașului Lipova și vă doresc la fel de mult succes 

în 2021, pe cât doresc și administrației pe care o conduc. 

Vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră şi pentru voinţa de deschidere pe care mi le 

acordaţi zi de zi, asigurându-vă că şi în viitor veţi găsi în mine un partener de dialog benefic pentru 

oraşul nostru. 

 

 

 

Cu stimă,  

Florin Fabius PERA – Primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Raport de activitate al Primarului Orașului Lipova privind starea economică, socială și de 

mediu, pentru anul 2020 

 

 

6 

 

 

PREZENTAREA GENERALĂ  A  PARTICULARITĂȚILOR  ORAȘULUI 

LIPOVA 

ORAŞUL  LIPOVA  - Caracteristici  generale 

 

Date  geografice   

Oraşul Lipova este aşezat în partea de vest a ţării la contactul a trei forme de relief distincte; Munţii 

Zarandului la nord, Dealurile Lipovei la sud şi Valea Mureşului care desparte cele două unităţi 

geomorfologice.  

Lipova se compune din: pe malul drept al Mureşului se află cartierele Şoimoş şi Radna, iar pe malul 

stâng Lipova propriu-zisă. 

În judeţul Arad, Lipova ocupă o poziţie central-sudică. Lipova este traversată de două căi de 

comunicaţie importante: Drumul Naţional 7, situat pe malul drept al Mureşului şi Calea Ferată Arad 

- Radna - Simeria - Braşov - Bucureşti. 

Pe malul stâng al Mureşului se află Drumul Judeţean 682, care trece prin Arad - Zăbrani - Lipova - 

Ususău, continuând spre Făget. Din Ususău se desprinde Drumul Comunal 83, spre Belotinţ - 

Labaşinţ - Bata. Din Lipova pleacă Drumul Judeţean 572 spre Şiştarovăţ - Lugoj. Din Dorgoş pleacă 

Drumul Comunal 85 spre Pătârş. Lipova se afla la 30 de kilometri est faţă de Capitala judeţului - 

Arad. 

Din punct de vedere al aşezării matematice Lipova se află la intersecţia paralelei de 46°6'15" 

latitudine nordica, cu meridianul de 21°41'15" longitudine estică. 

Suprafaţa oraşului Lipova este de 13400 ha, din care 901 ha intravilan şi 12499 extravilan.  

Clima zonei poate fi caracterizată drept clima temperat-continentală meoderată cu influenţe 

oceanice. 

Izotermele medii multianuale sunt de +10 grade Celsius. 

Cea mai importantă apă curgătoare care traversează Lipova este Mureşul care primeşte principalii 

afluenţi din Munţii Zărandului: Pârâul Jernova, Şimoş, Morat, Radna, iar din Dealurile Lipovei, 

Pârâul Şiştarovăţului. Amintim de asemenea izvoarele minerale carbogazoase, feruginoase de la 

Băile Lipova. 
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Oraşul este situat pe ambele maluri ale râului Mureş, la intrarea acestuia în Câmpia Aradului, la 

poalele Munţilor Zarandului, în zona de contact dintre aceştia cu Dealurile Lipovei. Distanţa faţă de 

municipiul Arad este de 34 km, situat la vest. Lipova este la o distanţă egală de extremitatea vestică 

a judeţului Arad (Nădlacul) şi cea orientală (Zamul). 

Vegetaţia este formată din: 

  păduri de stejar, cer, gărniţă, gorun etc. ce se întâlnesc în Munţii Zărandului 

şi Dealurile Lipovei 

  vegetaţia de silvostepă din Lunca Mureşului. 

Populaţia, religia şi economia oraşului 

Recensământul din 2011 a consemnat în Lipova o populaţie de 10313 locuitori.  

 

Structura etnică este după cum urmează:  

 români: 8957 (87 %) 

 maghiari: 280 (2,7 %) 

 rromi: 123 (1,2%) 

 germani: 123 (1.2 %) 

 ucrainieni: 20  (0,2%) 

 alte naţionalităţi: 30 (0,3%) 

 informaţie nedisponibilă: 780 (7,4%) 

Religie 

Populaţia stabilă după principalele religii: 

 ortodoxă: 7.293 locuitori 

 penticostală: 1.082 locuitori 

 romano-catolică: 637 locuitori 

 baptistă: 223 locuitori 

 Greco-catolică: 90 locuitori 

 Reformată: 45 locuitori 

 Martorii lui Iehova: 40 locuitori 

 Adventistă de ziua a şaptea: 40 locuitori 

 Alte religii : 48 locuitori 

 Fără religie : 15 locuitori 

 Atei : 10 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Zarandului
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dealurile_Lipovei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83dlac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zam,_Hunedoara
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 Religie nedeclarată : 790 locuitori 

Economie 

Principala resursă a Lipovei o constituie apa minerală. 

Societăţile comerciale , prezente pe raza oraşului, desfăşoară activităţi de îmbuteliere a apei minerale, 

producţie de încălţăminte, confecţii textile, confecţii lenjerie, prelucrarea lemnului, producţie de 

subansamble electrocasnice, transport. 

Agricultura are încă un rol important în viaţa economică a oraşului. Cele 3000 ha de teren arabil sunt 

cultivate cu grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, iar cele 1900 ha de livezi produc o mare varietate de 

fructe, în special mere. 

Majoritatea societăţilor comerciale activează în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, 

panificaţiei, intern şi internaţional. 

 

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI  LOCAL  ȘI  A  UNITĂȚII 

ADMINISTRATIV TERITORIALE A ORAȘULUI LIPOVA 

 

Componenţa şi activitatea Consiliului Local al oraşului Lipova 

Consiliul Local al Oraşului Lipova reprezintă autoritatea administraţiei publice locale, cu 

caracter deliberativ care, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, exercită autonomia 

locală, prin atribuții specifice și este ales în conformitate cu prevederile Legii nr.115/2015 pe un 

mandat de 4 ani.   

Rezultatele alegerilor locale din anul 2020  au stabilit următoarea configuraţie de reprezentare 

politică pentru mandatul 2020-2024: 

 PSD - 8 consilieri  

 PNL - 5 consilieri  

 Alianța USR PLUS -3 consilieri 

 PRO România - 1 consilier  
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Componenţa nominală a Consiliului  Local  al  Oraşului  Lipova este următoarea: 

BACKIN BERNHARD USR 

BANDICI  RALUCA  MARIA PSD 

BOIA STELIAN PNL 

CRĂCIUN DORIN TITEL PSD 

GÂRBOVAN GHEORGHE PSD 

LĂPĂDAT IOAN PSD 

LUPULESCU CIPRIAN USR 

NICOLAE DANIELA PNL 

NOVĂCESCU RAUL PNL 

PANDELEA  GHEORGHE PSD 

POP MOISE PSD 

POPA  MIRELA PSD 

SALAȘAN CRISTIAN -IOAN PNL 

STĂNCIOIU TIMONE -SILVIU PSD 

ȘTEFĂNESCU LAURIAN PRO România 

TAMAȘ DORIN-CIPRIAN PNL 

ZABAN EDWIN-ALEXANDRU USR 

 

         Dispoziţiile emise de către Primar cât şi hotărârile adoptate în cadrul ședinţelor de consiliu au 

fost comunicate Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad, serviciilor, persoanelor interesate, instituţiilor 

cărora le-au fost repartizate în conformitate cu prevederile Codului Administrativ. 

Totodată hotărârile adoptate au fost aduse la cunoştinţa publică prin afişarea acestora la sediul 

Consiliului local, întocmindu-se în acest sens un proces verbal de afişare. 

Dispoziţiile, cât şi Hotărârile adoptate de către consiliul local au fost înregistrate în registre 

speciale. 
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S-a asigurat în același timp , transmiterea spre consultare publică a proiectelor de acte 

normative pe paginia de internet a administrației publice locale, conform Art.7 din Legea nr. 52/2003,  

care vizează transparența în desfășurarea activității în administrația publică locală. 

Toate acestea au vizat administrarea domeniului public şi privat al oraşului Lipova, dar şi 

activitatea de buget finanţe a oraşului. 

În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Codul Administrativ, cât şi 

ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local, aspecte care au creat 

posibilitatea formulării de întrebări şi interpelări, exprimării de opinii şi argumentare a ideilor, de 

propuneri de amendamente în legătură cu proiectele supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului 

în cunoştinţă de cauză.  

De asemenea, începând cu anul 2020, Primăria Orașului Lipova a creat pe pagina web proprie 

o nouă opțiune, care oferă cetățenilor posibilitatea de a urmări online, în timp real, prin intermediul 

camerelor web  ale instituției, ședințele Consiliului Local al Orașului Lipova.  

Ulterior constituirii consiliului local, conform prevederilor legale acest organ deliberativ își 

organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisiile de specialitate 

sunt constituite doar din consileri locali și au ca atribuții principale analiza proiectelor de hotărâri din 

domeniul lor de activitate, respectiv întocmire avize asupra proiectelor de hotărâri, respectiv a 

cererilor cetățenilor pe probleme specifice comisiei. 

          În acest context, trebuie subliniată buna conlucrare între comisiile de specialitate şi 

compartimentele din aparatul propriu, pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri, cât şi 

cooperarea constantă a comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri, indiferent de apartenenţa 

politică, pentru promovarea şi susţinerea intereselor oraşului. 

În prezent, în cadrul Consiliului Local Lipova, în mandatul 2020-2024 îşi desfăşoară 

activitatea un  număr de 3 comisii de specialitate, astfel: 

1. Comisia nr. 1 - Comisia de specialitate juridică, activități economico-financiare, administrare 

domeniul public și privat 

POPA MIRELA PSD 

PANDELEA GHEORGHE PSD 

GÂRBOVAN GHORGHE PSD 
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SALAȘAN CRISTIAN IOAN PNL 

BOIA STELEAN IOAN PNL 

LUPULESCU CIPRIAN 
Alianța USR 

PLUS 

ȘTEFĂNESCU LAURIAN PRO România 

2.  Comisia nr.2 - Comisia de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția 

mediului, servicii publice de interes local 

LĂPĂDAT IOAN PSD 

CRĂCIUN DORIN-TITEL PSD 

TAMAȘ DORIN-CIPRIAN PNL 

NOVĂCESCU RAUL PNL 

ZABAN EDWIN -ALEXANDRU 
Alianța 

USR PLUS 

3. Comisia nr.3 - Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

culte, sport, turism 

BANDICI RALUCA-MARIA PSD 

POP MOISE PSD 

STĂNCIOIU TIMONE-SILVIU PSD 

NICOLAE DANIELA PNL 

BACKIN BERNHARD  
Alianța 

USR PLUS 
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Activitatea Unităţii Administrativ Teritoriale 

Primăria Oraşului Lipova, constituită în temeiul Codului Administrativ, este o structură 

funcţională cu activitate permanentă reprezentată de Primar, Viceprimar, Secretarul Unităţii 

Administrativ Teritoriale, Administrator Public şi Aparatul de Specialitate al Primarului care îşi 

exercită atribuţiile, prin serviciile din cadrul administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii 

activităţilor de interes  public local. 

Din perspectiva politico-administrativă, calitatea de primar este fundamentată pe respectarea 

şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a prevederilor Constituţiei şi a legilor ţării. 

În condiţiile date, în calitatea sa de autoritate executivă, primarul a acţionat pentru îndeplinirea 

întocmai a obiectivelor generate de interesele comunităţi locale, obiective care s-au îndreptat cu 

prioritate spre constituirea, adoptarea şi realizarea bugetului local, urmărirea îndeplinirii hotărârilor 

adoptate de Consiliul Local, realizarea atribuţiilor serviciilor din subordine şi executarea sarcinilor 

trasate. 

Primarul Orașului Lipova, Viceprimarul Orașului Lipova, Secretarul Orașului Lipova, 

Administratorul public, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură 

funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile 

primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale . 

Prin delegare de competență, primarul poate trece exercitarea unora din atribuțiile sale 

Viceprimarilor, Secretarului, Administratorului public sau altor funcționari din serviciile Primăriei 

Orașului Lipova .  

În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual . 

Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost 

comunicate persoanelor interesate, după caz .  

Primarul oraşului a emis aceste dispoziţii, în calitate de şef al personalului din aparatul de 

specialitate, în domeniul resurselor umane, în domeniul patrimonial şi financiar contabil, în calitate 

de ordonator principal de credite. 

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și este șeful administrației publice locale 

din Orașul Lipova și al aparatului de specialitate al acestuia, pe care îl conduce și controlează și a 

cărui componență și activitate vor fi redate în cele ce urmează, corespunzător perioadei ianuarie 
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2020 – decembrie 2020 și conform structurilor funcționale cu activitate economică, socială și de 

mediu, desfășurată la nivelul Primăriei Orașului Lipova în perioada raportată. 

 

 

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A UNITĂŢII  

ADMINISTRATIV  TERITORIALE 

 
I. Aparatul de specialitate al primarului 

1. Cabinet Primar 

2. Administrator Public 

3. Compartiment Audit Public Intern 

4. Achiziţii Publice şi Proiecte Comunitare 

5. Serviciul Poliţie Locală 

6. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Autorizări Transporturi 

6.1.Compartiment Autorizări Transporturi 

6.2. Compartiment Protecţia Mediului 

6.3. Compartiment Cadastru și Topografie 

6.4. Compartiment Urbanism și Investiții 

6.5. Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat 

6.6. Compartiment Disciplina în Construcții 

7. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

8. Compartiment Protecţie Civilă 

9. Compartiment Implementare Proiecte 

10. Serviciul Buget, Finanţe şi Contabilitate 

10.1. Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 

10.2. Compartiment Impozite și Taxe Locale 

11.  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

II. Servicii publice în subordinea Viceprimarului 

1. Serviciul Administrativ şi Pieţe, Târguri, Oboare 
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1.1. Birou Administrativ 

1.2. Compartiment Pieţe, Târguri, Oboare 

2. Birou Cultură şi Sport 

3. Direcţia Infrastructură (Întreţinere, Reparaţii), Zone Verzi 

III. Servicii publice în subordinea Secretarului Unităţii Administrative 

1. Compartiment Resurse Umane 

2. Compartiment Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Publicul 

3. Birou Agricol 

4. Monitorul Oficial Local 

IV. Servicii publice în subordinea  Consiliului Local şi coordonarea Secretarului UAT 

     1.  Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor 

     2.   Direcția de  Asistenţă Socială  

            2.1. Compartiment Servicii Sociale 

            2.2. Compartiment Autoritate Tutelară 

           2.3. Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară 

          2.4. Compartiment Asistenți Personali 

     3.  Compartiment Asistenţă Medicală 

           3.1. Cabinet Medical Şcolar – Medicină Generală 

          3.2. Cabinet Medical Şcolar – Medicină Dentară 
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ACTIVITATEA  ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU  ÎN  ORAȘUL  

LIPOVA  ÎN PERIOADA  01.01.2020 – 31.12.2020 

 

STAREA  ECONOMICĂ 

Bugetul Consiliului Local al Orașului Lipova în anul 2020 a fost în sumă de 40.363.030 lei 

compus din următoarele sume: 

 -22.902.060 lei venituri propri; 

 -17.460.970 lei cote atribuite de la bugetul de stat sub diverse forme(cote defalcate TVA, 

impozit pe venit, subvenții de la bugetul de stat și de la alte administrații). 

 Veniturile realizate la 31.12.2020 au fost în sumă de 33.718.143,93 lei. 

În decursul anului 2020 au fost evidențiate și înregistrate cheltuieli finanțate integral din 

bugetul local în valoare de 33.112.130,20 lei, (inclusiv activitatea de învățământ) și au fost întocmite 

un număr de 3211 de ordine de plată pentru transferuri între conturile interne, transferuri între 

instituțiile subordonate și plăți către conturile operatorilor economici și ale instituțiilor de credite, în 

conformitate cu valorile cuprinse în propunerile și angajamentele legale și prin încadrarea în 

disponibilul din cont și bugetul aprobat. De asemenea, s-au luat măsuri imediate astfel ca, urmare a 

actelor emise de Guvernul României, implicit de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara 

și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad sau de Consiliul Județean Arad, prin care s-au 

alocat fonduri,  majorări de cheltuieli materiale, de personal etc., s-au întocmit rapoarte fundamentate 

pentru rectificarea bugetului general consolidat al UAT precum și a bugetelor terțiare implicate. De 

asemenea, ori de câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea bugetelor, în vederea asigurării 

utilităților și a altor cheltuieli curente, atât pentru activitățile (capitolele) autoriății executive locale 

(primărie) cât și la solicitările ordonatorilor terțiari de credite, s-au întocmit rapoarte pentru rectificări 

și virări de credite. Urmare a acestor demersuri s-au efectuat un număr de 7 rectificări prin Hotărâri 

ale Consiliului Local Lipova. Consecință acestora a fost că de la un buget inițial planificat de 

23.483.880 lei, venituri s-a ajuns la un buget final planificat de 40.363.030 lei, iar la cheltuieli de la 

23.503.800 lei la 40.382.950 lei. 
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Cheltuielile pe 2020 s-au efectuat în următoarea structură(pe activități):    

Nr. Domeniu de activitate Funcționare =lei= Dezvoltare =lei= 

1 Autorități Publice(Primărie)  6.155.830,55 177.175,23 

2 Evidența populației  374.225,59 0 

3 Poliție Locałă + PSI și Situații de 

Urgență  

1.398.387,27 29.863,60 

4 Învățământ  1.033.751,28(fără 

cheltuieli de personal) 

1.399.744,90 

5 Sănătate  811.706,16 348.244,19 

6 Cultură, sport, religie, recreere  1.868.869,51 9.865.654,24 

7 Asistență socială  2.756.204 0 

8 Locuințe, servicii și dezvoltare  773.902,88 185.997,93 

9 Protecția mediului  1.594.634,79 0 

10 Agricultură, silvicultură și 

vânătoare 

228.569,66 0 

11 Transporturi(modernizare străzi)  1.053.977,75 3.055.390,67 

 TOTAL 18.050.059,44 15.062.070,76 

 

  Execuţia bugetară pe anul 2020 s-a încheiat cu un excedent de 60.240,24 lei pe secţiunea de 

funcţionare şi cu un excedent de 545.773,49 lei, pe secţiunea de dezvoltare( aferent unei cote din 

prefinanțare) , rezultând un excedent consolidat pe acest an de 606.013,73 lei . 

Pentru anul 2020, activitatea compartimentului Impozite și Taxe, cu atribuţii de stabilire, 

constatare, înregistrare, colectare și încasare a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul 

local s-au menținut în aceeași parametrii, atât cele referitoare la relațiile funcționale specifice în ceea 

ce privește calitatea serviciilor oferite contribuabililor  cât și de relaționare cu Consiliul Local. 

Activitatea de colectare a fost afectată de măsurile impuse de starea de urgență respectiv de 

starea de alertă, gradul de colectare a creanțelor fiscale specifice a fost de 83 de procente. 

         În anul 2020, suma încasată  a fost de 7.029.634,08 lei. 
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Nr. 

crt. 

IMPOZIT/ 

TAXA 

ÎNCASĂRI 2020 

1 Impozit clădiri persoane fizice 549.164 

2 Impozit teren persoane fizice 338.655 

3 Impozit tern extravilan 559.320 

4 Impozit auto persoane fizice 645.466,60 

5 Taxă concesiune 326.028,91 

6 Impozit clădiri persoane juridice 1.545.919,51 

7 Impozit teren persoane juridice 249.731,04 

8 Impozit auto persoane juridice 257.343,20 

9 Amenzi contavenționale  307.482,50 

10 Taxe speciale 556.943 

11 Alte taxe specifice(PSI+taxă piață) 253.474 

12 Alte impozite și taxe (Autorizații urbanism , 

cerdificate urbanism,taxe de urgență, consum 

energie blocurile ANL) 

402.130,28 

13 Venituri din taxe administrative(taxe 

exrajudiciare de timbru) 

5.106,78 

14 Venituri din prestării servicii( taxa de buletine) 19.708 

15 Taxe judiciare de timbru 117.353,39 

16 Taxe și tarife pentru eliberare autorizații, viză 

autorizații 

25.064 

17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 

judecată 

951 

18 Venituri din dividende 501 

19 Venituri din vănzarea unor bunurii 575.770,41 

20 Impozitul pe veniturile din tranzactii imobiliare 9.247 

21 Alte venituri ( venituri Ocolul Silvic Lipova) 284.274,46 
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 TOTAL 7.029.634,08 

 

 Rămășița la 31.12.2020 este în sumă de  5.410.231 lei PF+PJ compusă din debite restante 

4.200.459 lei  și majorări de 1.209.772 lei. 

Rămășița la 31.12.2020 se prezintă astfel: 

Total Amenzi Insolventa Litigiu Impozite si taxe 

5.410.231 969.037 1.243.678 512.304 2.685.212 

 17,91% 22,99% 9,47% 49,63% 

  

 Plățile restante către furnizori la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 1.558.151 lei compusă 

din suma de 412.978 lei  sub 30 de zile și 1.145.173 lei peste 30 de zile. 

 

La capitolul Dezvoltare, Investiţii, Proiecte și finanțări externe, s-au continuat investiții 

începute în anii anteriori, precum și propunerea/deschiderea de noi investiții strategice pentru 

feteșteni, după cum este prezentat în cele ce urmează. 

INVESTIȚII  FINALIZATE ÎN ANUL - 2020 

NR. 

CRT. 
TITLU PROIECT 

STADIUL 

PROIECTULUI 
DATA 

SURSA DE 

FINANTARE 

Valoare 

1 
Reabilitarea infrastructurii 

rutiere în Piaţa Decebal 

Finalizat 

 
2020 Buget local 

 

392.105,37 

2 

Reabilitarea infrastructurii 

rutiere pe str. 9 Mai, Crucii, 

Cloşca, Horia, Miron Costin, 

Mărăşeşti, Oituz, Ştefan cel 

Mare 

Finalizat 2020 
PNDL+buget 

local 

 

4.433.664 

3 
Extindere şi dotare Spital 

Orăşenesc Lipova 
Finalizat 2020 CNI+buget local 

 

21.385.840 
      

4 

Extindere şi dotare Spital 

Orăşenesc Lipova-lucrari de 

construcţie şi montaj ferestre 

ghilotină, scară metalică şi 

staţie oxigen 

Finalizată 2020 Buget local 

 

508.177 
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INVESTIȚII ÎN CURS DE EXECUȚIE ÎN ANUL 2020 

NR DENUMIRE 

PROIECT 

VALOARE

A TOTALA 

A 

PROIECTU

LUI 

lei 

Inclusiv 

TVA 

DENUMIREA PROGRAMULUI 

DE FINANTARE 

DENUMIREA 

INSTITUTIEI CARE 

FINANTEAZA 

PROIECTUL 

 

 

1 

 

Sală de sport cu tribună 

180 locuri în oraşul 

Lipova, str. Iancu Jianu 

nr. 25 H 

 

9.298.631 

 

CNI -SA 

 

MDRAP-prin C.N.I. 

SA 

2 Modernizare și 

extindere complex 

sportiv Lipova 

 

3 042 358 

     Programul  național de construcții de       

     interes public sau social -Complexuri 

sportive 

MDRAP-prin C.N.I. 

SA 

 

 

3 Consolidare, restaurare 

conservare  biserică, 

amenajare  incintă, 

restaurare  și 

consolidare 

împrejmuire, realizare 

corp anexă C2 și 

lumânărar C3, iluminat 

arhitectural ansamblu la 

biserica”Adormirea 

Maicii Domnului" 

 

 

 

22 148 560 

POR 2014-2020, Axa prioritară 5- 

Prioritatea de investiții  5.1 -

Conservarea, 

      Protejarea, promovarea și 

dezvoltarea 

Patrimoniului natural și cultural 

 

 

Fonduri europene 

4 Reutilizarea spațiului 

fostei piețe 

agroalimentare din 

Lipova prin amenajarea 

de spații verzi publice 

și reabilitarea străzii de 

acces Miron Costin 

 

3 205 

369,80 

 

POR 

 

Fonduri europene 

5 Reabilitare clădire 

existentă pentru 

realizarea unei 

5 374 

051,12 

POR Fonduri europene 



 
Raport de activitate al Primarului Orașului Lipova privind starea economică, socială și de 

mediu, pentru anul 2020 

 

 

20 

 

 

grădinițe cu program 

normal. 

6 Unitate de producere a 

energiei termice 

utilizând biomasa 

4 681 

058,50 

POR Fonduri europene 

7 Extindere iluminat 

public 

5 470 

933,77 

POR Fonduri europene 

8 Reabilitare și dotare 

clădire de învîțământ - 

Școala Generală Radna 

- cls -I-VIII 

5 686 261 PNDL Buget de stat 

9 Pod metalic peste râul 

Mureș 

2 936 512 PNDL Buget de stat 

 

 

 

10 

Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe 

str. Gen .Petrescu, Cuza 

Voda, V. Alecsandri, 1 

Decembrie, Mețianu, 

Mihai Viteazul, Viilor, 

Mureș, M. Eminescu, 

Sarmisegetuza, Înv. I. 

Tuducescu, Timișorii, 

Aurel Vânătu, Elena 

E.Chirița, Zorilor, 

Clujului, Gen.Petrescu, 

Lugojului și Ef. Murgu 

 

11 270 867 

 

PNDL 

 

MDRAP 

Ordinul MDRAP 

pentru aprobarea 

finanțării 

 

11 

 

Reabilitarea și dotarea 

Liceului ”Sever Bocu„ 

 

 

8 502 324 

 

PNDL 

 

PTh. 

 

12 

Reabilitare și 

modernizare corp 

principal de clădire C1- 

Spital Orățenesc 

Lipova  

 

 

600 000 

 

PNDL 

 

PTh 

13 Realizare acces rutier 

spre rampă primiri 

urgenţe Spital 

Orăşenesc Lipova din 

str. Aurel Vânătu şi 

 

514.198 

 

Buget local 

 

Buget local 
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INVESTIȚII  PROPUSE: 

- Reabilitare, modernizare extindere și dotare Secție Pneumologie TBC Spital Orășenesc Lipova 

– valoare proiect 2.155.000 lei          

- Amenajare piste de biciclete în oraşul Lipova 

- Reamenajarea parcurilor si a celorlalte spaţii verzi în oraşul Lipova 

- Reabilitarea şi restaurarea Cetăţii Şoimoş în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea 

Şoimoş- complex cultural turistic European 

- Reabilitarea clădirii Primăriei Oraşului Lipova 

- Reabilitarea modernizarea si dotarea Remizei de pompieri Lipova 

- Digitalizarea  serviciilor de administraţie publică 

- Reabilitarea, dotarea, digitalizarea si promovarea bibliotecii oraşului Lipova.   

- Extinderea reţelei de apă şi canal menajer în oraşul Lipova - Radna-Şoimoş 

- Creşterea eficienţei energetice a şcolii cu clasele I-IV situată pe strada Iancu Jianu nr. 25, oraş 

Lipova 

- Reabilitare, modernizare clădire str. Iancu Jianu pentru înfiinţarea unei unităţi de învăţământ.. 

- Construire bazin de înot didactic, str. Iancu Jianu, nr.. 25H, oraş Lipova, judeţ Arad 

 

Compartimentul Implementare Proiecte, funcționând din anul 2020 a avut ca scop: atragerea 

de fonduri nerambursabile externe sau guvernamentale. 

Programele în cadrul cărora sunt realizate aceste proiecte sunt următoarele: 

- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;  

amenajare curte 

interioară spital 

14 Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe 

str. Aurel Vlaicu (între 

str. vasile Bugariu şi 

dig râu Mureş) 

363.129 

 

Buget local Buget local 

15 Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe 

str. Oborului II  

( zona blocurilor - str. 

Aurel Vlaicu) 

433.658 Buget local Buget local 

16 Inițierea demersurilor 

în vederea demarării 

PTh pentru Extindere 

rețea gaz oraş Lipova 

      Demersuri în derulare pentru 

elaborare Pth 
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- Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; 

- Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020; 

- Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020; 

- Programul pentru școli al României – Ajutor Financiar FEGA. 

- Administrația Fondului pentru Mediu. 

1. Proiecte în implementare în 2020-2021: 

 

 Cod 

proiect 

Titlu Status Rol în 

proiect 

Cod apel Valoarea 

totală a 

proiectului 

lei inclusiv 

TVA 

1 116288 Consolidare, 

restaurare, 

conservare biserică, 

amenajare incintă, 

restaurare și 

consolidare 

împrejmuire, 

realizare corp 

Anexa C2 și 

lumânărar C3, 

iluminat arhitectural 

ansamblu la biserică 

Adormirea Maicii 

Domnului 

În 

implementare 

Lider POR/167/5/1/  

21.230.113,39 

2 118874 Reutilizarea 

spațiului fostei piețe 

agroalimentare prin 

amenajarea de spații 

verzi publice și 

reabilitare stradă 

Miron Costin 

În 

implementare 

Lider POR/133/5/2/ 3.205.369,80 

 

 

3 123939 Îmbunătățirea 

calității vieții 

populației din 

orașul Lipova 

Selectat spre 

finanțare 

Lider POR/381/13/1 4.538.518,54 

 

 

- Proiecte în evaluare 2020-2021: 
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 Cod 

proiect 

Titlu Status Rol în 

proiect 

Cod apel 

1 122128 Centrală de producere a 

energiei termice, utilizând 

biomasă 

Evaluare Lider POIM/119/6/1 

2 125635 Creșterea eficienței energetice 

a sistemului de iluminat 

public în Orașul Lipova, 

județul Arad 

Evaluare Lider POR/300/3/1 

3 144214 Creșterea numărului de 

utilizatori de servicii și 

aplicații digitale în vederea 

facilitării derulării cursurilor 

on-line 

Admis după 

verificarea 

administrativă 

și a 

eligibilității 

Lider POC/882/2/4 

 

- Proiecte depuse: 

 

 Cod 

proiect 

Titlu Status Rol în 

proiect 

Cod apel 

1 146275 Sprijin la nivelul Regiunii 

de Dezvoltare Vest pentru 

pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate 

urbană, regenerare urbană, 

centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu 

cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură 

Înregistrat Asociat POAT/868/1/1/1 

2 149784 Consolidarea capacității 

unității de învățământ din 

Orașul Lipova în vederea 

gestionării crizei Covid-19 

Înregistrat Lider POIM/881/9/1 

 

- Alte proiecte: 
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1. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Programul pentru școli al României 

– Ajutor Financiar FEGA, an școlar 2021-2027. 

2. Administrația Fondului pentru Mediu - Reabilitarea și modernizarea iluminatului 

public în Orașul Lipova. 

- Proiecte în pregătire 2020-2021 – Portofoliul de proiecte 2021-2027 – fișe de proiect 

elaborate până în prezent 

1. Amenajare piste de biciclete și stații self-service în Orașul Lipova 

2. Dezvoltare de sistem de transport public curat cu autobuze electrice în Orașul Lipova 

3. Reamenajarea spațiilor verzi în Orașul Lipova 

4. Amenajare promenadă pe râul Mureș din Orașul Lipova 

5. Reabilitarea și restaurarea (ansamblului) Cetății Șoimoș în vederea introducerii în 

circuitul turistic. Cetatea Șoimoș – Complex cultural turistic european 

6. Amenajare parc de aventuri în Băile Lipova 

7. Amenajare infrastructură pentru organizarea de activități sportive și de agrement pe 

râul Mureș 

8. Reabilitarea și consolidarea Clădirii Primăriei Orașului Lipova 

9. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Remizei de pompieri din Orașul Lipova 

10. Lipova Smart City – proiect de digitizare a serviciilor de administrație publică 

11. Lipova Media Centre – Reabilitarea, dotarea, digitalizarea și promovarea Bibliotecii 

Orașului Lipova 

12. Lipova City Break – Realizare pachet integrat virtual de promovare, informare și 

dezvoltare turistică 

13. Lipova Business and Innovation Portal – Crearea unei platforme digitale pentru 

sprijinirea IMM-urilor și investitorilor în Orașul Lipova 

14. Crearea unui sistem de parcări publice și e-ticketing în Orașul Lipova 

15. Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare – Lipova, Radna, Șoimoș 

16. Extindere sistem de iluminat public în Orașul Lipova 

17. Reabilitarea și dotarea Liceului ”Sever Bocu” din Strada Vasile Bugariu, nr. 5, Orașul 

Lipova, județul Arad 
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18. Creșterea eficienței energetice a Școlii cu clasele I-IV Iancu Jianu din Orașul Lipova 

19. Creșterea eficienței energetice a Blocurilor ANL Lipova 

20. Reabilitare și modernizare clădire str. Iancu Jianu pentru înființarea unei unități de 

învățământ 

21. Reabilitare și modernizare corp principal de clădire C1 Spital Orășenesc Lipova 

22. Reabilitare, eficientizare energetică și extindere Spital TBC Lipova 

23. Construire Bazin de înot didactic în strada Iancu Jianu nr. 25 H 

     Notă: Pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Lipova 2021-2027 sunt estimate un 

număr de cel puțin 100 fișe de proiect. 

Prin activitatea Serviciului de Achiziții Publice și Proiecte Comunitare s-a asigurat organizarea 

și deșfășurarea procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de 

servicii și de lucrări. Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea 

cărora se obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciului sau lucrarea, ca urmare a 

atribuirii unui contract de achiziție publică. 

Sinteza activităților serviciului aferente anului 2020 

Au fost încheiate 60 contracte de achiziție publică din care: 

- 59 achiziții directe. 

- 1 contract acord cadru 

Contracte de finanțare semnate în anul 2020: 

       - Contract de finanțare nr. 6478 din 23.12.2020, aferent obiectivului investițional ”Îmbunătățirea 

calității vieții populației din Orașul Lipova”, cod SMIS 123939; 

Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului de Achiziții Publice și Proiecte Comunitare s-a 

asigurat de asemenea intervenție și implicare pentru implementarea unor acțiuni diverse în ceea ce 

privește realizarea unor investiții în Orașul Lipova. 

Proiecte lansate în anul 2020: 

      -  Acord cadru pentru furnizarea și distribuția produselor din cadrul Programului pentru școli al 

României, pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate 
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și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial și particular din Orașul 

Lipova, județul Arad, pentru anul școlar 2020-2021; 

 

STAREA  SOCIALĂ 

 Confortul urban și bunăstarea socială sunt obiective care trebuie avute permanent în vedere. 

Cetățenii au dreptul la protecție socială, iar acest drept este garantat atât de lege, cât și de umanitatea 

fiecăruia dinte noi. Prin investițiile pe care UAT Oraș Lipova le-a făcut și le va face, se încearcă 

atenuarea diferitelor elemente negative ce afectează Orașul Lipova . 

Prin activitățile desfășurate de   Direcția de  Asistență Socială, au fost realizate o serie de servicii 

publice și acțiuni diverse pentru cetățenii Orașului Lipova. 

     Beneficii sociale: 

           - 37 persoane şi familii fără venituri au beneficiat de ajutor social conform prevederilor Legii 

nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare, familii care au nivelul de subzistenţă scăzut. 

            Plata ajutoarelor sociale în anul 2020, a fost efectuată de catre Agenția Județeană de Plăţi şi 

Inspecţie Socială Arad, pe baza documentaţiei transmise de către Compartimentul Servicii Sociale 

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Lipova; 

 - conform HCL nr.5/14.01.2013, actualizată prin HCL nr.83/29.06.2017,  în anul 2020, au 

fost distribuite ajutoare de urgență la 5 persoane, în cuantum de 1.553 lei/personă, iar suma totală 

este de 7.765 lei;  

            - dintr-un număr de 24 de persoane apte de muncă, beneficiare de ajutor social, 19 persoane 

au prestat muncă în folosul comunităţii locale pentru cuantumul stabilit conform prevederilor Legii 

nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 37 de beneficiari ai V.M.G. au primit pentru perioada Noiembrie 2020 - Martie 2021 

ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutor suportat de la bugetul local în sumă totală de 10.672 lei.  

- 45 de asistenţi personali angajaţi la primăria oraşului Lipova, au acordat  îngrijiri la 

domiciliu în funcţie de nevoile celor 45 de persoane cu dizabilităţi  care sunt caracterizaţi printr-un 

grad de handicap GRAV cu ASISTENT PERSONAL conform prevederilor Legii nr. 448/2006, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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            - aproximativ 80 de persoane au beneficiat de indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoane 

cu handicap, conform prevederilor Legii nr.448/2006, republicată cu completările şi modificările 

ulterioare  acordată în vederea sprijinului celor 80 de persoane cu handicap grav cu asistent personal; 

           - suma totală plătită în anul 2020, cumulată, pentru plata salariilor asistenţilor personali pentru 

persoanele cu handicap grav îngrijite la domiciliu şi a indemnizaţiilor de însoţitor cuvenite părinţilor 

sau adultului/reprezentantului legal conform prevederilor legii nr. 448/2006 republicată cu 

completările şi modificările ulterioare a fost de 2.713.923,00 lei.  

          - au fost efectuate 295 de anchete sociale pentru persoane adulte cu handicap si pentru minorii 

cu dizabiltăţi; 

           - 36 de familii au beneficiat de alocaţia pentru susţinere a familiei conform prevederilor Legii 

nr.277/2010, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

          - 94 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani au fost depuse 

până la sfârşitul anului 2020 la Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială Lipova, conform OUG nr. 111/2010 şi înaintate la A.J.P.I.S. Arad; 

            -  294 de copii nou-născuţi cu vârsta cuprinsă între 0 -12 luni au beneficiat lunar de o cantitate 

de 207 cutii de lapte praf pană la sfarsitul anului 2020, conform prevederilor Legii nr.321/2001; 

       - 33 de familii au beneficiat de ajutorul de încălzire a locuinţei pentru perioada sezonului rece, 

noiembrie 2020 - martie 2021, conform O.U.G. nr. 70/2011 cu un cuantum total de 6.387 lei. 

Ajutoarele au fost platite din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin casieria Primariei orasului 

Lipova, la data repartizării fondurilor. 

       - au fost efectuate 3 anchete sociale pentru persoanele care au solicitat sprijin cu produse 

vestimentare de la organizaţii nonguvernamentale; 

       - au fost distribuite un număr de 3 de tichete de grădiniță cu valoare nominală de 50 de lei, 

conform prevederilor Legii nr. 248/2015.  

      Conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, au fost monitorizați un număr de 

12 copii aflați în situație de risc, potențial sau iminent, solicitați de către DGASPC Arad. 
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     Conform Hotărârii nr.691/2015 privind procedura de monitorizare a modului de creştere şi 

îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia 

pot beneficia au fost monitorizați un număr de: 

- 15 copii cărora le-a fost delegată autoritatea părintească; 

- 13 copii cu părinte unic întreținător; 

- 5 copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate; 

- 60 de copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate;   

     Măsuri privind sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care 

beneficiază de mese calde pe suport electronic, acordate în cadrul S.N.S.P.V.P.A., conform 

O.U.G. nr.115/2020. 

  În anul 2020, au fost identificate conform Dispoziției nr.297/2020, persoanele eligibile care 

beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic în număr de 76 de persoane 

în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă și cu venitul la nivelul indemnizației sociale 

pentru pensionari. De asemenea au fost identificate trei persoane fără adăpost. Au fost distribuite 

carduri de masa caldă la un numar de 52 persoane, celelealte refuzând primirea cardului.  

 Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de 

sprijin educațional.  

În baza O.U.G. nr.133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei 

mai defavorizați care beneficiază de sprijin educational pe suport electronic, au fost stabilite prin 

Dispoziția nr. 319/31.09.2020 modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali și 

eligibili în cadrul S.N.S.E.D., astfel că au fost identificați un număr de 77 de copii care urmează o 

formă de învațământ. 

Acordarea necesarului de măști de protecție pentru familii și persoane defavorizate conf 

O.U.G. nr. 78/2020. 

 În anul 2020 au fost distribuite un număr de 25.800 de măști de protecție familiilor și 

persoanelor defavorizate aflate pe raza U.A.T. Lipova, definite ca fiind persoane beneficiare de ajutor 

social în baza Legii nr.416/2001, de alocație de susținere a familiei în baza Legi nr. 277/2010, 

pensionarii din sistemul public de pensii care beneficiază de pensia minima garantată, conform 
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O.U.G. nr. 6/2009 și persoane încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din 

prestații sociale prevăzute de art.42 și 58 din Legea nr.448/2006.  

 Acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Legii 

nr.35/2020. 

 În anul 2020 a fost aprobată metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor 

pentru plata serviciilor oferite de bonă, prin H.C.L. nr.80/2020, conform anexei nr.1. 

           Servicii acordate victimelor violenţei în familie şi familiilor în care se află copii cu risc 

de abandon şcolar: 

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatii Direcției de Asistenţă 

Socială din cadrul Primăriei orașului Lipova cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor 

violenţei în familie precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar. Conform Legii 

nr.217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie în anul 2020 au fost înregistrate trei 

cazuri de violență domestică, pentru care s-a întocmit fisa de evaluare a gradului de risc. Unul din 

cazuri a rămas în monitorizarea D.G.A.S.P.C. Arad. 

   Distribuirea produselor de igienă și a produselor alimentare în cadrul P.O.A.D. 2018-

2020, în anul 2020 s-au acordat persoanelor defavorizate, produse conform O.U.G. nr.84/2020. 

Au fost distribuite două tranșe de produse de igienă și o tranșă de produse alimentare, categoriilor 

de persoane cele mai defavorizate, beneficiari de ajutor social, alocație de susținere a familiei și 

persoanelor dependente, încadrate în grad de handicap cum sunt prevăzute la art.2, lit.b din O.U.G. 

nr.84/2020. Au beneficiat în anul 2020 de produse un număr de 198 de persoane. 

Consiliere socială în vederea reintegrării sociale şi protecţiei sociale pentru respectarea drepturilor 

copilului. 

   Obiectivele consilierii sociale sunt următoarele: 

- menţinerea copiilor în familie; 

- continuitatea frecventării cursurilor şcolare; 

- integrare/reintegrare şcolară a copiilor sau tinerilor care au abandonat şcoala; 

- descurajarea instituţionalizării copiilor; 

- prevenirea destrămării familiei. 
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Conform atribuţiilor profesionale stabilite prin fişa postului, în cadrul Compartimentului de 

Autoritate Tutelară, în perioada ianuarie-decembrie 2020, s-au executat următoarele activităţi: 

     1. Efectuarea unui număr total de 133 anchete sociale, din care: 

               - pentru minori instituţionalizaţi : 22; 

               - pentru minori în plasament familial : 10; 

               - pentru minori aflați în tutelă:  8; 

               - pentru procese civile de divorţ cu minori : 16; 

               - pentru tăgadă paternitate minor : 1; 

               - pentru minori îndreptăţiţi să beneficieze de burse/ajutoare băneşti sociale şcolare : 42; 

               - pt.persoane cu handicap mintal grav cu solicitare de punere sub interdicție în instanță: 6; 

               - pt. stabilire domiciliu minori : 4; 

               - stabilire program de vizitare minori :.   3; 

               - exercitarea autorității părntești asupra minorilor : 3; 

               - pentru adulți cu afecțiuni psihice grave, internați în clinici de psihiatrie : 6; 

               - pt.persoane adulte instituționalizate : 9; 

               - pt. familii care doresc să ia în vizită, la domiciliul lor (în weekend sau în vacanțele școlare, 

copii din casele de copii de pe raza orașului Lipova : 3.  

     2. Întocmirea şi expedierea la AJPIS Arad a unui număr total de 8 rapoarte  de reevaluare (câte 2 

rapoarte pt. 2 copii la sfârşitul fiecărui trimestru al anului 2018) a situației minorilor aflați în tutelă, 

lipsiţi de ocrotire părintească, conform prevederilor Ordinului nr. 1733/2015; 

     5. Preluarea, verificarea şi întocmirea întregii documentaţii necesare în vederea eliberării unui 

număr total de 11 dispoziţii ale primarului, privind atribuții de autoritate tutelară, din care : 6 

dispoziții privind numirea unui curator special pt. persoane adulte a cărora punere sub interdicție 

a fost solicitată în instanță, 3 dispoziții privind numirea unui curator special/aprobarea 

succesiunii/acceptare cumpărare/donație/înstrăinare de bunuri pt. minori și 2 dispoziții de 

aprobare plan de măsuri pt. copii în plasament familial, atât la solicitarea directă a persoanelor 

interesate cât și la solicitarea birourilor notariale, după caz. 

     6. Preluarea, verificarea, înregistrarea şi expedierea lunară, cu borderou, la A.J.P.I.S. Arad, a unui  

număr total de 83 dosare pt. alocaţia de stat, pt. 87 copii, cu domiciliul pe raza orașului Lipova, cu 
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toate documentele justificative anexate, precum și un număr de 30 cereri de modificări diverse la 

dosarele de alocație de stat ale copiilor domiciliați pe raza orașului Lipova, aflate în plată, însoțite de 

toate documentele justificative aferente. 

     7. Întocmirea unui număr total de 22 alte documente (adrese, rapoarte de specialitate, 

situaţii/tabele, referate, adeverinţe, procese verbale, anunţuri, borderouri, etc.), repartizate de către 

conducerea instituției spre soluţionare, prin corespondenţă. 

     8. Preluarea, verificarea, înregistrarea şi comunicarea, în termen legal prevăzut, la ANI București, 

a unui un număr total de 50 declaraţii de avere şi 50 declarații de interese ale aleşilor locali (Primar, 

Viceprimar şi consilieri locali), atât cele anuale (întocmite și raportate în cursul semestrului I al anului 

2020 pt. anul fiscal 2019), cât și pe cele preluate/înregistrate pe parcursul anului 2020, ori de câte ori 

au survenit modificări, după caz. 

În anul 2020, Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară, a urmărit starea de 

sănătate a populației prin vizitarea la domiciliu a bolnavilor  cronici de pe raza Orașului Lipova. 

Același compartiment s-a implicat în diverse campanii: de ajutorare persoane cu nevoi speciale sau 

aflate în situații dificile de trai, campanii de vaccinare și orice alte campanii sau acțiuni spontane au 

fost desfășurate în contextul pandemiei COVID-19 sau alte contexte cu implicații sociale, vizând 

starea de sănătate sau siguranța cetățenilor Orașului Lipova. S-au organizat și campanii de infomare 

pe diverse teme, și s-a acordat asistență medicală în diverse ocazii(caniculă, examene școalare etc.). 

 Tot pentru zona asigurării unor condiții sociale sigure pentru Orașul Lipova și comunitatea 

sa, este de amintit intervenția și implicarea Poliției Locale Lipova, care a participat la asigurarea 

ordinii publice și a păcii sociale în Orașul Lipova, făcând uz de atribuțiile și mijoacele legale, ori de 

câte ori a fost nevoie. 

Serviciul a fost executat pe ture de 12 ore impreuna cu agenții din cadrul Poliției Orașului 

Lipova și pe ture de 8 ore la Primăria Orașului Lipova.  

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliție Locală Lipova  au desfășurat pe parcursul anului 

2020 următoarele activități : 

1. Au menținut ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de 

ordine si siguranță publică . 



 
Raport de activitate al Primarului Orașului Lipova privind starea economică, socială și de 

mediu, pentru anul 2020 

 

 

32 

 

 

2. Au fost efectuate un număr de 573 activități de menținere a ordinii publice în imediata 

apropiere a unităților de învăţământ, in parcările auto aflate pe domeniile publice în 

zonele comerciale și de agrement precum si in alte locuri publice aflate in administrarea 

unității administrativ teritoriale.   

3. Au acționat pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și 

ocrotirea părinților a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora 

serviciului public de asistență socială. 

4. Au constatat contravenții și au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind 

conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale administrației locale . 

5. Au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului , din 

instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acțiuni 

specifice prin efectuarea a 720 de acțiuni. 

6. Au participat împreună cu alte autorități competente la asigurarea ordinii si liniștii 

publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor 

comerciale promoționale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase sau 

comemorative după caz precum și asemenea activități care se desfășoară în spațiul 

public și care implică aglomerări de persoane din care putem enumera:  depuneri de 

coroane cu diferite ocazii, procesiuni, spectacole susținute pe domeniul public sau în 

clădirile ce aparțin de UAT Lipova ș.a. 

7. Au participat alături de Poliția Română , Jandarmeria Română și celelalte forțe ce 

compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și 

combaterea infracționalității stradale . 

8. În domeniul circulației pe drumurile publice, s-a asigurat fluența circulației pe 

drumurile publice din raza de competență cu ocazia unor reparații efectuate la străzi. 

9. Au verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și s-au sesizat neregulile 

constatate privind starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere . 

10. Au participat la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale cum sunt: ninsoarea , viscolul , vânt puternic , ploaie torențială și 

polei . 
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11. Au acordat sprijin Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și 

siguranței traficului. 

12. Au asigurat în cazul accidentelor soldate cu victime , paza locului acestor accidente și 

s-au luat primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 

martorilor și a făptuitorilor , dacă s-a impus transportul victimelor . 

13. Au constatat contravenții, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind 

regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi și au sesizat serviciile specializate 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân, au acordat sprijin personalului specializat în 

capturarea acestora. 

14. Au constatat contravenții si au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale 

privind conviețuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților 

administrative publice centrale sau locale, pentru faptele constatate în raza teritorială 

de competență unde au aplicat un număr de 99  procese verbale de contravenție , în 

valoare de 43.890 lei, din care 5 au fost achitate, 32 de avertismente și 62 au fost date 

în debit. 

15.  Au asigurat măsuri de protecție a executorilor judecătorești   cu ocazia executărilor 

silite. 

16. Au acordat pe teritoriul UAT Lipova sprijin imediat structurilor competente cu atribuții 

în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. 

17. Au participat împreună cu structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea 

măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, 

procesiuni, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative. 

18.  Au constatat contravenții pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 

staționarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis unde au aplicat un număr de 73 

de sancțiuni în valoare de 18 850 lei, din care au fost achitate 25 (2610), iar 48 au fost 

date în debit. 

19. Au asigurat aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului 

ori al unității administrativ - teritoriale. 
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20.  În domeniul evidenței persoanelor au desfășurat un număr de 142 activități în 

colaborare cu SPCLEP Lipova pentru punerea în legalitate  a persoanelor cu acte de 

identitate expirate și a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

21. Au mai desfășurat activități în domeniile: disciplina în constructii și afișajul stradal, 

protecției mediului și activităților comerciale unde s-a acționat împreună cu specialiști 

din aparatul de specialitate al primarului.  

22.  În colaborare cu Poliția Orașului Lipova s-a intervenit la 221 de apeluri la numărul de 

urgență 112, la 58 de apeluri prin ofițerul de serviciu, la 27 sesizări directe de la cetățeni 

și la 15 sesizări din oficiu. Tot în colaborare cu Poliția Lipova s-au mai efectuat un 

număr de 358 controale  a serviciilor de pază private, s-au efectuat 22 de filtre rutiere, 

s-au aplanat 140 de stări conflictuale, s-au comunicat 132 de citații, au fost conduse la 

sediul poliției 112 persoane pentru identificare sau alte motive și s-a asigurat locul 

faptei în 14 evenimente. De asemenea s-au efectuat un numar de 520 patrulări împreuna 

cu agenții din cadrul Poliției Orașului Lipova și au fost legitimate un număr 1231 

persoane. 

23. De asemenea având în vedere intrarea în stare de urgență a României,începând cu data 

de 16.03.2020 și ulterior în stare de alertă datorită COVID – 19, poliția locală a fost 

trecută în subordinea operațională a poliției naționale, fiind astfel efectuate un număr 

de aproximativ 18.000  de verificări la domiciliul persoanelor aflate în stare de izolare 

sau carantină la domiciliu. 

O parte importantă a vieții sociale o reprezintă cultura. Biroul Cultură și Sport din cadrul 

UAT Oraș Lipova  a asigurat implicare și activități diverse pentru aceast domeniu, prin desfășurarea  

unor diverse Proiecte Culturale Educaționale, pentru atragerea locuitorilor orașului și nu numai la 

actul de cultură. În această idee, s-a încercat păstrarea pe cât posibil, a acţiunilor cu tradiţie dar şi 

promovarea unora noi, atractive pentru consumatorii de cultură ai orașului.  

Desigur că activitățile culturale au fost grav afectate de pandemia de Covid 19, în perioada 

ianuarie-decembrie 2020, fiind desfăşurate diverse activităţi, atât culturale cât şi sportive, într-un 

număr mult mai restrâns față de anii anteriori,  activităţi descrise în următoarele rânduri. 
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1. Participarea, prin implicare şi organizare a tuturor activităţilor şi evenimentelor desfăşurate 

în cadrul Centrului Recreativ Orăşenesc Lipova, precum şi a celor organizate la nivelul 

Oraşului Lipova, de către Primăria şi Consiliul Local Lipova şi prevăzute în Calendarul 

evenimentelor culturale, artisitice şi educative, aprobat prin hotărâre de consiliu la începutul 

anului 2020. 

2. Colaborarea cu toate instituţiile locale (instituţiile de învăţământ de pe raza oraşului Lipova, 

Clubul Copiilor Lipova, Muzeul Oraşului Lipova, Centrul Teritorial de Voluntariat, Fundaţia 

AMC Betleem Lipova, Cruce Roşie Lipova etc.) pentru realizarea diverselor activităţi 

organizate pe parcursul anului cu diferite ocazii (Sărbătoarea Crăciunului, Sărbătorile 

Pascale, 1 Iunie, 1 şi 8 Martie, precum şi alte spectacole organizate în scop caritabil sau de 

divertisment, simpozioane etc.) şi asigurarea tuturor resurselor necesare pentru buna 

desfăşurare a fiecărui eveniment organizat. 

3. Participarea la distribuirea de alimente UE. 

4. Formulare şi transmitere răspunsuri la adresele primite, cu privire la activităţile desfăşurate, 

caracteristice biroului sau privind alte solicitări, propuneri de colaborare şi organizare 

evenimente şi diverse activităţi cultural-artistice şi educative, pe raza oraşului Lipova,. 

5. Participarea la inventarierea fondului de carte a Bibliotecii Orăşeneşti Lipova. 

6. Coordonarea activităţii de Biblionet.  

7. Participarea la activităţile desfăşurate de Primăria oraşului Lipova şi Clubul Copiilor Lipova 

de Ziua Internaţională a Copilului, 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii, Crăciun, Paşte şi 

cu ocazia altor momente sau sărbători marcante pentru oraşul Lipova. 

8. Colaborare continuă cu instituţiile de învăţământ, pentru descoperirea copiilor talentaţi în 

sport, muzică, teatru şi orice alte activităţi din domeniul cultural, artistic sau educativ. 

9. Executarea altor atribuţii  primite din partea conducerii, care privesc promovarea şi 

dezvoltarea Oraşului Lipova şi a imaginii acestuia prin intermediul evenimentelor şi 

activităţilor de natură cultural-artisitică şi educativă. 

10. Participare la acțiuni desfășurate în colaborarea cu Crucea Roșie Filiala Lipova (campanii de 

educare igienico-sanitară în școli, împărțire alimente și diverse ajutoare familiilor nevoiașe, 

etc.) 
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11. Participare alături de reprezentanți ai Poliției Locale Lipova, ai Compartimentului de 

Asistență Medicală  Comunitară și alte compartimente, la diverse acțiuni desfășurate pe raza 

Orașului Lipova în contextul pandemiei COVID 19 (deplasare la domiciliul diverșilor 

cetățeni aflați în izolare, asigurarea hrană, medicamente, etc). 

Toate acțiunile culturale au fost realizate cu stricta respectare a normelor de siguranță și protecție 

a sănătății participanților. 

 

STAREA  DE  MEDIU  

Pe lângă obișnuitele lucrări de salubrizare, administrare și întreținere a spațiului verde și 

copacilor de pe domeniul public, de plantarea de noi arbori, arbuși și plante decorative, s-au 

desfășurat și acțiuni specifice, cum ar fi: 

►pentru sensibilizarea, conştientizarea, şi educarea cetăţenilor s-au realizat campanii de 

informare cu privire la importanţa colectării DEEE conform OUG nr. 5/2015, Colectării selective, 

Colectării deşeurilor provenite din surse de lumină şi modalitatea de a face compost în propria 

gospodărie, în acelaşi timp oferindu-se materiale tipărite, afişe şi pliante cu obligaţiile şi 

responsabilităţile cetăţenilor ; (Campanii de reciclare deșeuri electrice și electrocasnice; reciclare 

surse de iluminat / becuri; reciclare articole textile – haine și alte; reciclare sticle de plastic, etc.) 

►pe raza Orașului Lipova, activitatea de salubrizare urbană pentru colectarea deșeurilor 

menajere este asigurată începând cu luna aprilie a anului 2020 de firma SC CONSULT  SOC  

CENTRUM  SRL, printr-un contract încheiat prin ADISIGD Arad.  

►s-a colaborat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii Gărzii de Mediu, ai 

Apelor Romane şi ai altor diverse asociaţii pe probleme de mediu, precum și cu unităţile de 

învăţământ în vederea realizării acţiunilor de ecologizare realizate pe raza Orașului Lipova; 

Activitatea desfășurată de către Biroul Protecția Mediului conform OUG 195/2005, a cuprin 

și alte activități descrise astel: 

- întocmire documentații privind marcarea și taierea legală a arborilor de pe raza orașului, 

împreuna cu Ocolul Sivic Lipova și Ocolul Sivic Radna. 

- participare la acțiunile de colectare a câinilor fără stăpân împreună cu Poliția Locală și 

Asociația Paws United  conform Legii 155/2010. 
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- efectuare controale pe raza localității împreună  cu Poliția Locală privind curățenia, spațiile 

verzi, depozitarea ilegală de deșeuri, etc. conform HCL 66/2003 și OUG 195/2005. 

- întocmirea documentațiilor pentru Direcția Agricolă cu privire la eliberarea autorizațiilor 

privind nucii de pe raza orașului, redactarea și dactilografierea tuturor adreselor repartizate și atașarea 

confirmării transmiterii acestora. 

- asigurarea bunei desfășurări privind toaletările de arbori conform Legii 24/2007. 

- verificarea reclamațiilor și cererilor telefonice, verbale sau anonime. 

- transmiterea de informații la DSV, AFM, GNM, APM, SGA, etc. cu privire la depozitul de 

deșeuri, anumite reclamații, cantități deșeuri, platforme gunoi, curațare platforme gunoi, etc. 

- s-a participat la controale pe raza localității Lipova împreuna cu GNM Arad, DSV Arad, 

DSP Arad, APM Arad, SGA Lipova, SGA Arad, etc.  

În perioada Ianuarie 2020 – Decembrie 2020, principalele activităţi prestate prin  Direcţia 

Infrastructură (Întreţinere, Reparaţii) Zone Verzi a Primăriei Oraşului Lipova, au fost: 

- colectarea, evacuarea și încărcarea deșeurilor menajere și nemenajere din zona rampelor consacrate, 

cât și a punctelor de colectare neautorizate, dar avizate de primărie, transportul acestora reîncărcarea 

lor și coordonarea transportului acestora cu autovehicule speciale, închiriate de la TRANSMIRCAM 

SRL către FCC BÂRZAVA, media lunară fiind de 350 de tone/lună. 

- Această activitate a durat până în data de 01.04.2020 când din punct de vedere tehnic, SC 

CONSULT SOC CENTRUM SRL a intrat pe raza UAT Lipova ca societate autorizată pentru 

colectarea deșeurilor menajere, în urma unui contract gestionat de CJ Arad 

- Pe tot parcursul anului 2020 s-au efectuat lucrări de toaletare arbori, arbuști, crengi, care prezentau 

potențial pericol, în zona instituțiilor publice, a clădirilor aflate în patrimoniul Primăriei, parcurile 

din oraș cât și solicitărilor din partea populației pentru toaletări de întreținere. 

- executare de lucrări curente de cosire masă verde, stârpire ambrozie în zona și curțile interioare ale 

grădinițelor, școlilor, spitalelor, cimitir eroi, sală sport, blocuri ANL, alte zone publice, străzi 

aparținând UAT Lipova  

- Lucrări de mici reparații la acoperișurile clădirilor aflate în administrarea Primăriei: sediu central, 

curte direcție, blocuri ANL, centru recreativ, centru informare turistică, spital, școala str.Iancu Jianu, 

școala str. 9 Mai, hală lactate, fosta grădiniță de pe str.Hașdeu, clădire str. Nicolae Bălcescu nr 5. 
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- Execuție lucrări de reparații și întreținere mobilier urban și locuri de joacă pentru copii din toate 

parcurile de pe raza Orașului Lipova și Radna 

- În lipsa unui contract obligatoriu cu o societate specializată pentru salubrizarea urbană și măturat 

stradal, inclusiv golirea coșurilor de gunoi stradale (cca 70 buc), atât cu personal propriu cât și cu 

personal înadrat prin Legea 416 – cu venit minim garantat, respectiv cei care trebuie sa presteze ore 

de muncă în folosul comunității prin serviciul de probațiune Arad, toate aceste lucrări au fost 

asigurate pe tot parcursul anului. 

- Întreținerea sistemului de iluminat public stradal prin lucrări de reparații accidentale în regim de 

avarie, reglarea programatoarelor de tensiune pentru aprinderea/stingerea iluminatului public și cel 

mai important înlocuirea becurilor arse în corpurile de iluminat, cca 30/40 buc/lună reprezentând 3% 

din totalul existent la ultimul inventar. 

- în lipsa unei rampe autorizate de colectare a deșeurilor nemenajere de pe raza UAT Lipova 

(rumeguș, coroane, moloz, pământ, articole de mobilier, deșeuri vegetale, crengi provenite din 

toaletări 

- Lucrări de întreținere a carosabilului străzilor nemodernizate prin așternerea/nivelarea/plombarea 

cu cca 1000 tone (agregate de carieră 700to, respectiv asfalt frezat DN7 300to). 

- Au existat carențe majore referitor la străzile modernizate, din cauza inexistenței unui contract cu o 

firmă specializataă de reparații cu covoare asfaltice a acestor strazi. 

-Curățarea acostamentelor, rigolelor, gheigherelor de colectare a apelor pluviale de 

pământ/nisip/frunze, cu precădere în zona pod+viaduct, strada Iancu Jianu, Bugariu, zona blocurilor, 

străzi reabilitate 

- Curățarea/decolmatarea șanțurilor, canalelor de scurgere a apelor pluviale în zona pârâu Rădnuța 

amonte și aval de podeț DN7, pârâul Rădnuța amonte și aval de podeț DN7 respectiv canal scurgere 

zona Pletl – realizări majore neefectuate de ani de zile, efectuate acum cu sprijinul reprezentanților 

drumurilor județene, în zona podețelor, respectiv colaborări prin contract de închiriere utilaje  

- Remedieri avarii circuit încălzire tur/retur curte interioară primărie și prelungire instalație –birouri 

primărie  

- Remediere/reparare avarie circuite apa caldă și rece, subsol blocuri ANL respectiv înlocuire pompe 

recirculare. 
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- Prelungire canalizare pluvială, strada A.Vânătu nr. 11 (clădire spital), strada Cloșca, 

Oituz/Mărășești,  9 Mai/ Eminescu, Mihai Viteazul/Clujului cu tevi de pvc cu diametrul 315mm 

- din cauza bugetului deficitar în 2020, nu s-au facut marcaje rutiere, ax central respectiv treceri 

pietonale, astfel încât în bugetul anului 2021 este prevăzut a fi cuprinsă o sumă minimală de 50.000 

de ron necesară execuției cu celeritate a acestor tipuri de lucrări, când condițiile meteo o vor permite 

( luna Mai 2020) 

- Execuția aproape integrală, în proporție de 80/90%, a mobilierului Clubului Șoimii Lipova (materia 

primă fiind achiziționată în perioada noiembrie-decembrie 2019) acesta fiind depozitat la Centrul 

Recreativ Orășenesc Lipova, din cazua  faptului ca stadionul cu anexele sale nu este încă finalizat. 

- Organizarea, montarea respectiv demontarea a celor 9 secții de vot de pe raza UAT Lipova, atât 

pentru alegerile locale din luna septembrie cât și cele parlamentare din luna decembrie a anului 2020. 

- Pregătirea necesarului pentru desfășurarea evenimentelor oranizate de Primăria Lipova pe parcursul 

întregului an calendaristic (depuneri de coroane, Ziua Armatei, Ziua Națională a României, etc), 

activități constând în montarea de șiruri și stegulețe tricolore, pavoazarea arterelor centrale cu 

ghirlande luminoase în preajma sărbătorilor de iarnă, respectiv montarea și împodobirea bradului pe 

platoul din fața pieței agroalimentare 

- Alte lucrări de interes general (supraveghere străzi, mentenanță oraș, semne de circulație, etc.), 

pentru buna gospodărire a orașului. 
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Cuvânt  de încheiere, 

Prezentând acest raport de activitate al anului 2020, până în prezent, în calitate de primar nou 

ales al Oraşului Lipova, consider că, alături de întreg Aparatul de Specialitate care funcţionează în 

cadrul Primăriei Oraşului Lipova,  am continuat să ne preocupăm cu seriozitate în îndeplinirea 

obiectivelor stabilite de vechea conducere şi ne dorim să se observe dorinţa de reuşită în privinţa 

tuturor proiectelor demarate deja, precum şi a celor  pe care le-am propus și le vom propune în viitor, 

împreună cu domnul Viceprimar Ioan LĂPĂDAT, domnul Iosif Mircea JICHICI – administrator 

public şi în colaborare cu Consiliul Local Lipova.  

Deşi situaţia financiară la nivel naţional nu a fost una dintre cele mai favorabile, în Oraşul 

Lipova, printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reuşit continuarea 

investiţiilor demarate în anii anteriori și vom aplica acest ritm și această direcție de dezvoltare și de 

acum înainte, vizând bineînțeles deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate.  

Nevoia de a depăşi statutul de oraş, ale cărui calităţi nu sunt valorificate la adevăratul lor nivel, 

precum şi nevoia de a găsi soluţii pentru problemele transmise de cetăţenii oraşului, astfel încât, să 

le oferim mediul de trai al unui oraş modern, lipsit de un peisaj sărac, a reprezentat o prioritate atât 

pentru mine, ca primar al oraşului, precum şi pentru întreagul aparat de specialitate aflat în subordinea 

mea. 

Nu putem afirma că obiectivele propuse la începutul anului 2020, la fel cum s-a întâmplat și 

în anii anteriori, au fost atinse integral, dat fiind faptul că permanent ne dorim mai mult pentru Oraşul 

Lipova, pentru cetăţenii acestui oraş şi în acest sens ne oferim în continuare întreaga energie, dar ne 

putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată în acest an 2020, cu atât mai mult dat fiind 

contextul nedorit care a apărut odată cu pandemia COVID 19  și nici condiţiile socio-economice 

existente nu au fost dintre cele avantajoase. 

Vom încerca pentru anul 2021 să ducem la realizare toate obiectivele, atât cele care au rămas 

pe listă din anul 2020, cât şi cele noi propuse şi gândite la finalul anului 2020 pentru noul an de 

activitate în serviciul administrării Orașului Lipova și comunității sale. 

În acest sens, nu în ultimul rând, doresc să aduc mulţumiri tuturor celor care au sprijinit 

demersurile iniţiate până acum, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor 
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celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să rezolvăm şi să construim. De asemenea, 

doresc să mulţumesc tutror cetăţenilor lipovani, care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-

au sesizat deficienţele specifice din teritoriu, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar 

şi logistic. Toate acestea nu pot decât să mă determine încă o dată, să îmi asum cu onoare promisiunea 

de a continua să fiu apropae de cetăţeni şi să îi asigur că încrederea lor în mine nu va fi în zadar. 

Însumând toate aceste repere, îmi pot exprima convingerea că 2020 a reprezentat un an în care 

administraţia Oraşului Lipova şi-a dovedit pe deplin capacităţile manageriale, asigurând premisele 

pentru ca în anul 2021 şi în anii ce urmează, oraşul Lipova să-şi continue drumul către nou, către 

modernitate. 

În acest context întreaga activitate desfăşurată şi toate demersurile demarate, reprezintă  o 

vădită preocupare a administraţiei publice locale pentru bunăstarea cetăţenilor oraşului Lipova, 

precum şi a generaţiilor viitoare deoarece:  

VIITORUL  SE  CLĂDEŞTE  ÎN  FIECARE ZI ! 

Prioritatea mea și implicit a echipei mele, vor fi mereu oamenii, cetățenii acestui 

oraș, bunăstarea și confortul lor. Vom  munci pentru ca Lipova să devină orașul de 

altădată: frumos, curat și mult mai modern! 

 

Vă mulţumesc, 

 

 

Primar, 

Florin Fabius PERA 


