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PREAMBUL 

 

Stimate Doamne şi Domni Consilieri Locali, 

Domnule Viceprimar, 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi ale normelor de aplicare a legii, instituţia noastră face public următorul Raport de 

activitate al autorității publice locale, pe anul 2020. 

Acest raport pe anul 2020 cumulează rapoartele de activitate ale compartimentelor funcţionale 

ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum şi ale serviciilor aflate în 

subordinea Viceprimarului și Consiliului Local al Orașului  Lipova, evidenţiind cu precădere 

obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la 

îndeplinire a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de Primar.  

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 – 

31.12.2020 fiind preluată de noul primar ales în urma turului de alegeri locale desfășurat în 

27.09.2020 – Dl. Florin Fabius PERA.  

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, pe domenii de activitate. 
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Toate aceste informaţii desfăşurate în cadrul departamentelor care formează Aparatul de 

Specialitate al Primarului Oraşului Lipova, sunt însoţite şi de o serie de date referitoare la 

principalele caracteristici ale oraşului Lipova, precum şi la toate proiectele finalizate, aflate în 

desfăşurare sau propuse, până la finalul anului 2020.  

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.      

 

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 

 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. 

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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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. 

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  

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 
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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. 

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 
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POPA MIRELA PSD 

PANDELEA GHEORGHE PSD 

GÂRBOVAN GHORGHE PSD 

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 

 

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 
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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 

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 

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 

Activitatea Unităţii Administrativ Teritoriale 
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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 

2020 – decembrie 2020 și conform structurilor funcționale cu activitate desfășurată la nivelul 

Primăriei Orașului Lipova în perioada raportată. 

 

 

 



Raport de activitate – Primăria Orașului Lipova -  ANUL 2020 
 

12 

 

I. Aparatul de specialitate al primarului oraşului Lipova 

1. CABINET  PRIMAR 

Cabinetul Primarului, din cadrul Primăriei oraşului Lipova, reprezentat de 1 consilier: consilier 

Popescu Adela Maria. 

Cabinetul Primarului este interfaţa Primăriei Oraşului Lipova cu cetăţeanul, ce are ca scop 

îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a funcţionarului public prin creşterea transparenţei activităţii 

primăriei.  

Obiectivele principale ale consilierului din cadrul Cabinetului Primarului sunt îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor de informare a cetăţenilor, creşterea transparenţei decizionale şi implicarea 

cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor. 

ACTIVITĂŢI, în raport cu obiectivele propuse: 

 A asigurat aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2005 prin realizarea unui raport anual privind 

transparenţa decizională şi publicarea acestuia pe site-ul oficial al Primăriei Oraşului Lipova şi 

afişarea la sediul instituţiei; 

 A asigurat aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 prin întocmirea unui raport de activitate 

anual al autorității publice locale. 

 A realizat anual, „Buletinul Informativ” al instituţiei Primăriei Oraşului Lipova, asigurând astfel 

aplicarea articolului 5, aliniatul 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, conform căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi 

actualiza anual un buletin informativ care să cuprindă informaţii de interes public. 

 A asigurat răspunsurile la cererile, propunerile, sesizările primite pe adresele de e-mail 

contact@primarialipova.ro, consilier.primar@primarialipova.ro. 

 Una dintre principalele atribuţii şi activităţi ale consilierului este să prezinte mass-mediei 

activităţile de interes public desfăşurate de Primăria Oraşului Lipova şi cele desfăşurate pe raza 

localităţii.  

Pentru aceasta, pe parcursul anului 2020, s-a colaborat, cu următoarele publicaţii: 

1. Publicația cu apariție zonală/județeană, „Live Arad”, care a realizat şi pe parcursul 

anului 2020 pe plan local, pentru oraşul Lipova, publicaţia „Informaţia Lipovei”, 

publicaţie cu apariţie lunară, prezentând orice informaţie de interes public privind atât 

activitatea instituţiei cât şi acţiunile de interes cetăţenesc sau ca drept de replică la 

diverse comunicate sau acuzaţii nefondate.  

Pentru publicaţia „Informaţia Lipovei”, care cuprinde 1 apariţie/lună, cu un total de 8 

pagini format A3,  în perioada ianuarie-decembrie 2020,  consilierul a redactat, corectat şi a 

transmis, un număr total de aproximativ 450 articole şi materiale de presă, care ulterior au fost 

mailto:contact@primarialipova.ro


Raport de activitate – Primăria Orașului Lipova -  ANUL 2020 
 

- 13 - 

publicate în paginile ziarului „Informaţia Lipovei”, o parte din ele și în paginile publicației 

online„Live Arad” şi de asemenea, pe paginile web ale Primăriei Oraşului Lipova 

www.primarialipova.ro și publicației LiveArad – www.livearad.ro . 

2. Ziarul „Banatul”, ziar cu caracter regional, în cadrul căruia s-a realizat lunar, în 

perioada ianuarie-decembrie 2020, „Foaia de Lipova”, publicaţie care o dată pe lună 

a adus în mass media scrisă din regiunea Banat, informaţii de interes public privind 

Oraşul Lipova. Pentru această publicaţie, consilierul a asigurat transmiterea, la 

începutul fiecărei luni, a celor mai importante şi notabile evenimente sau orice alte 

acţiuni şi informaţii de interes public, care au avut loc pe parcursul lunii anteriaore în 

Oraşul Lipova, în acest mod toate acestea fiind vizibile şi la nivel de regiunea Banat. 

  De precizat este faptul că s-au asigurat poze pentru orice apariţie în mass media scrisă, vizuală 

sau de pe pagina web a instituţiei, de la fiecare eveniment, acţiune sau orice altă activitate de 

interes deosebit, care s-a petrecut pe raza oraşului Lipova şi a fost reprezentată în una sau mai 

multe din aceste forme de promovare, informare  şi transparenţă. 

 A soluţionat solicitările de informaţii ale reprezentanţilor mass-media; a organizat conferinţele 

de presă şi a elaborat comunicatele de presă, acolo unde a fost nevoie. 

 A elaborat materialele informative şi orice materiale necesare în organizarea diverselor 

evenimente cultural-sportive desfăşurate pe tot parcursul anului 2018 în oraşul Lipova, la care 

Primăria Oraşului Lipova a colaborat sau chiar le-a iniţiat (pliante, broşuri, fluturaşi, afişe, 

diplome, invitaţii etc.).  

 A primit delegaţiile din ţară şi din străinătate; a organizat vizitele delegaţiilor oficiale care au 

vizitat oraşul Lipova, precum şi ale delegaţiilor Primăriei şi Consiliului Local Lipova care s-au 

deplasat în străinătate. 

 A însoţit membrii Executivului Primăriei oraşului Lipova la manifestările publice cu caracter 

solemn; 

 A participat la desfăşurarea şi organizarea activităţilor prevăzute în programul anual cultural-

sportiv aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local.  

 A iniţiat şi s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea unor evenimente, organizate cu diverse 

ocazii , dedicate comunităţii locale ( Zilele Oraşului Lipova, evenimente care au marcat 

Sărbătoarea Naşterii Domnului – Crăciunul, Învierea Naşterii Domnului – Sfintele Paşti, 

Dragobete – Ziua Dragobetelui, concerte şi campanii caritabile). 

 A actualizat la zi,  informațiile de interes public revenite conform fișei postului, pe pagina web a  

Primăriei oraşului Lipova: www.primarialipova.ro; 

 A păstrat legătura cu oraşele înfrăţite prin corespondenţă şi derularea de proiecte bilaterale în 

beneficiul reciproc al cetăţenilor celor două oraşe. 

http://www.primarialipova.ro/
http://www.livearad.ro/
http://www.primarialipova.ro/
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 A promovat imaginea oraşului Lipova în ţară şi în străinătate, cu coazia unor diverse comunicări 

cu reprezentanți din diferite orașe din străinătate sau acțiuni comune, organizate prin colaborare. 

 A asigurat consilierea şi implicarea directă în desfăşurarea tuturor proiectelor demarate de către 

Primăria Oraşului Lipova, astfel , împreună cu primarul oraşului să asigure întotdeauna 

supervizarea şi bunul mers al lucrărilor demarate. 

 S-a implicat direct în organizarea activităţilor derulate pe raza oraşului Lipova de către Primăria 

Oraşului Lipova sau în colaborare cu Primăria Oraşului Lipova de către alte instituții/persoane, 

asigurând toate resursele necesare pentru desfăşurarea/organizarea diverselor activităţi şi 

proiecte. 

 

2. COMPARTIMENT  ACHIZIŢII  PUBLICE 

Activitatea serviciului de Achiziții Publice și Proiecte Comunitare se desfășoară în domeniul 

organizării și deșfășurării 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. 

       Spătar Alexandra-Doris - consilier  în cadrul  Compartimentului Achiziţii Publice, în conformitate 

cu fişa postului şi dispoziţiile primite, pe parcursul anului 2020 a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la 

nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; 

 Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în colaborare cu serviciile sau 

compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea 

problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

  Elaborarea notelor justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi 

aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei. 

 Asigurarea activitaţii de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul 

acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care 

stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 

 Asigurarea aplicării şi finalizării procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de 

licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică; 

 Colaborarea cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de 

procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind 

responsabilitatea celor implicaţi); 

 Urmărirea şi asigurarea respectării prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea 

confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 
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 Asigurarea, constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 

 Operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o 

impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil, ulterior 

supunerii spre aprobare în Consiliul local Lipova. 

 Urmărirea şi comunicarea trimestrialală, către administratorul public, a modului de ducere la îndeplinire 

a hotărârilor Consiliului local Lipova şi a dispoziţiilor Primarului, care reglementează activităţi date în 

competenţa Compartimentului Achiziţii Publice ; 

 Asigurarea arhivării documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în 

vigoare; 

 Respectarea procedurilor de sistem şi operaţionale în vederea atingerii obiectivelor calităţii, ducerea la 

îndeplinire a acţiunilor preventive iniţiate la nivelul compartimentului din care fac parte, propunerea 

măsurilor de îmbunătăţire a proceselor în care sunt implicaţi şi iniţiază acţiuni preventive, ducerea la 

îndeplinire a măsurilor corective iniţiate la nivelul compartimentului din care fac parte, răspunderea în 

ceea ce priveşte: calitatea informaţiilor incluse în înregistrări; datarea şi semnarea înregistrărilor; 

utilizarea formularelor codificate stabilite, îndosarierea şi păstrarea în cadrul compartimentului 

înregistrările pe care le-a întocmit, punerea la dispoziţia factorilor responsabili de funcţionarea SMC  

înregistrările calităţii solicitate. 

 Îndeplinirea şi a altor atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de conducerea instituţiei, în 

domeniul achiziţii publice. 

 Inițiază achiziții directe în SEAP, precum și notificarea acestora în SEAP atunci când e cazul; 

 Întocmirea Strategiei anuale; 

 Întocmirea contractelor de achiziție publică de furnizare bunuri, de prestare a serviciilor și de execuție 

lucrări, respectând legea în vigoare; 

 Ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități; 

 Îndeplinirea și a altor sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului și 

șefii ierarhici; 

 Obligativitatea de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legătură cu procedurile 

de lucru stabilite la nivelul unității precum și orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta rezultatele 

activității sale de zi cu zi; 

 Întocmirea notelor justificative cu privire  la procedurile de achiziție publică alese; 

 Întocmirea comenzilor pe baza referatelor de necesitate și transmiterea acestora către furnizori; 

  Primirea și urmărirea facturilor de a fi în grafic cu comenzile transmise și contractele încheiate, iar mai 

apoi transmiterea facturilor către compartimentul Buget, Finanțe și Contabilitate; 

 Întocmirea referatului pentru numirea Comisiilor de evaluare și a experților cooptați după caz, dar și a 

dispozițiilor de numire a comisiilor mai sus menționate; 
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 Elaborarea documentației de atribuire, întocmirea anunțului de intenție/participare/atribuire și-l 

comunică în Sicap, conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, împreună cu expert 

extern după caz; 

 Participarea la deschiderea ofertelor, participarea la ședințele Comisiei de evaluare; 

 Asigură desfășurarea procedurilor de achiziție publică și anume, întocmește procesele verbale de 

deschidere, intermediare de evaluare, rapoarte de atribuire/anulare, comunicarea rezultatelor 

procedurilor (după caz, împreună cu expert extern ) 

 Elaborează Raportul de atribuire sau anulare a procedurii și îl înaintează Primarului pentru a fi aprobat; 

 Transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii; 

 Asigurarea publicității contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; 

 Transmite către ANAP notificare privind contractul de achiziție publică, în conformitate cu prevederile 

legale; 

 Asigură corespondența, în cazul contestațiilor, cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor – 

București 

 Publicarea în SEAP a anunțului de atribuire a contractului; 

 Întocmirea dosarului de achiziție publică; 

 Participarea la încheierea contractelor de achiziție publică; 

 Inițiază achiziții directe în SEAP precum și notificarea acestora în SEAP atunci când este cazul; 

 Urmărește stadiul achizițiilor directe în SEAP; 

 Inițiază anunțuri publicitare pentru încheierea contractelor  de achiziție publică unde este cazul; 

 Îndosarierea documentelor de achiziții; 

 Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de conducerea instituției, în 

domeniul achizițiilor publice;  

Dispoziții privind numirea comisiilor de evaluare 

Serviciul de achiziții publice a întocmit referate pentru emiterea Dispozițiilor privind componența 

comisiilor de evaluare, cât și a experților cooptați, după caz. Toate dispozițiile au fost aduse la 

îndeplinire. 

Sinteza activităților serviciului aferente anului 2020 

Au fost încheiate 60 contracte de achiziție publică din care: 

- 59 achiziții directe. 

- 1 contract acord cadru 
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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; 

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 și 

particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial și particular din Orașul 

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

Proiecte lansate în anul 2020 pe platforma MySmis: 

      - Creșterea numărului de utilizatori de servicii și aplicații digitale în vederea facilitării derulării 

cursurilor on-line, cod SMIS 144214; 

Proiecte în derula în anul 2020: 

- Reabilitarea Liceului Atanasie Marienescu, respectiv a Școlii Generale Radna cu clasele I-VIII, 

orașul Lipova, județul Arad; 

- Execuție lucrări de “Consolidare, restaurare, conservare biserica, amenajare incinta, restaurare si 

consolidare împrejmuire, realizare corp Anexa C2 si lumânarar C3, iluminat arhitectural 

ansamblu la biserica Adormirea Maicii Domnului, orasul Lipova, jud Arad”; 

- Execuție lucrări de reabilitare pod metalic peste râul Mureș în Orașul Lipova, județul Arad; 

- Execuție de lucrări, echipamente tehnice și dotări și servicii de proiectare tehnica – faza proiect 

tehnic și asistenta tehnica din partea proiectantului (proiectare și execuție) pentru obiectivul: 

’’Reutilizarea spațiului fostei piețe agroalimentare prin amenajarea de spații verzi publice și 

reabilitare strada Miron Costin” 

Proiecte finalizate în anul 2020: 

- Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. 9 Mai, Crucii, Closca, str. Horia, Miron Costin, 

Marasesti, Oituz si Stefan cel Mare; 

- Realizare acces rutier spre rampă primiri urgențe Spital Orășenesc Lipova; 

În ceea ce priveşte proiectul ”Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, 

restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp anexa c2 și lumânărar c3, iluminat arhitectural 

ansamblu la Biserica Adormirea Maicii Domnului”, atribuțiile de expert achiziții publice sunt: 

- coordonarea activităţilor prin care se asigură implementarea proiectului; 

- reprezentarea solicitantul/beneficiarul în relaţiile cu Autoritatea Contractantă şi cu terţii, referitor la 

proiect;  

- asigurarea legăturii cu Autoritatea Contractantă; 

- însuşirea rapoartelor de progres şi final, cererile de rambursare ale Autorităţii Contractante; 
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- coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului. 

În ceea ce privește proiectul ”Reutilizarea spațiului fostei piețe agroalimentare din Lipova prin 

amenajarea de spații verzi publice și reabilitarea străzii de acces Miron Costin”, atribuțiile de expert 

achiziții publice sunt: 

- coordonarea activităţilor prin care se asigură implementarea proiectului; 

- reprezentarea solicitantul/beneficiarul în relaţiile cu Autoritatea Contractantă şi cu terţii, referitor la 

proiect;  

- asigurarea legăturii cu Autoritatea Contractantă; 

- însuşirea rapoartelor de progres şi final, cererile de rambursare ale Autorităţii Contractante; 

- coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului. 

În ceea ce privește proiectul ”Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Lipova”, atribuțiile 

de expert achiziții sunt: 

- elaborarea documentației de atribuire și realizarea dosarului de achiziție pentru contractele de servicii și 

lucrări și participarea la evaluarea ofertelor în cadrul comisiei de evaluare; 

- asigură primirea și păstrarea ofertelor; 

- asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor; 

- asigură întocmirea raportului procedurii; 

- asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanți; 

- asigură înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ofertanții implicați în procedură și către 

comisia de evaluare; 

- este membru în comisia de evaluare stabilite în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice; 

- îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; 

3. COMPARTIMENT  AUDIT PUBLIC  INTERN 

 Activitatea în cadrul Compartimentului Audit Intern – Primăria Oraşului Lipova, a fost 

desfăşurată de către cei doi auditori din cadrul Acestui compartiment: Auditor - Rista Diana 

Manuela şi Auditor - Rusu Sorin Dănuţ. 

                        Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de 

audit intern la data de 31 decembrie 2020  atât din cadrul Primăriei oraș Lipova cât și din cadrul 

entităților aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în coordonarea Consiliului local Lipova. 

De asemenea este prezentată activitatea de audit intern desfășurată de structura de audit din cadrul 

Primăriei oraș Lipova în cursul anului 2020, cu respectarea cerințelor minime de raportare solicitate de 

UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului anual aferent anului 2020. 

           La nivelul Primăriei oraș Lipova, la data de 31 decembrie 2020, structura de audit public intern 

avea alocate un număr de 2  de posturi de execuție -  structura funcțională ”compartiment”, dintre care 2 

posturi ocupate. 
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          Conform art. 3(2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile 

desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea 

sistemului de control managerial. 

          Conform prevederilor art. 15(1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se exercită asupra 

tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor 

subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice. 

          Conform prevederilor art. 15(2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public intern din cadrul 

Primăriei oraș Lipova auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul 

constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor 

provenite din finanţare externă; 

b) plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din 

domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-

teritoriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanță, 

precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 

g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

h) sistemul de luare a deciziilor; 

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

j) sistemele informatice. 

       Activitatea compartimentului ”Audit public intern ” pentru anul 2020 s-a desfăşurat în baza 

Planului anual de audit intern pentru anul 2020 înregistrat sub nr. 23336/0-1/27.11.2019, modificat în 

baza referatelor de modificare 5635/30.03.2020, 6817/05.05.2020, 7238/15.05.2020, 12224/27.08.2020, 

13686/24.09.2020, 15812/04.11.2020. 

       Numărul misiunilor de audit planificate pentru anul 2019 este  8 misiuni de audit, de tip asigurare. 

La elaborarea planului anual și multianual s-au avut în vedere criteriile de analiză de risc : 

-evaluarea riscurilor asociate activităților și operațiunilor derulate în cadrul structurilor funcționale din 

cadrul Primăriei oraș Lipova și din entitățile aflate în subordonare/ sub autoritatea Consiliului local 

Lipova; 

-criterii semnal: deficiențe constatate anterior în rapoartele de audit, deficiențe consemnate în rapoartele 

Curții de Conturi, alte infoemeții și indicii referitoare la disfuncționalități, modificări legislative și de 

personal 

- numărul entităţilor publice organizatorice aflate în subordinea/ sub autoritatea Consiliului local 

Lipova; 

- respectarea periodicităţii în auditare cel puţin o dată la 3 ani; 

- tipul de audit stabilit în funcţie de natura riscurilor identificate. 

Analiza riscurilor specifice fiecărie structuri/activități auditabile s-a făcut prin : 

-prelucrarea şi documentarea informaţiilor constatate anterior în rapoartele de audit, deficienţe 

consemnate în Rapoartele Camerei de Conturi, alte informaţii, indicii referitoare la disfuncţionalităţi; 

-Stabilirea cerinţelor pentru fiecare activitate/acţiune de realizat din punct de vedere al controalelor 

specifice. 

- au fost identificate riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile. 

- s-au stabilit factorii de incidenţă privind aprecierea probabilităţii de apariţie a riscurilor şi factorii de 

apreciere a impactului riscurilor, s-a determinat nivelul probabilităţii de manifestare a riscului şi nivelul 

impactului riscului, fiind realizat punctajul total al riscului și în funcție de acesta ierarhizează riscurile 

           În anul 2020  au fost realizate un număr de 8  misiuni de asigurare din care :  

1. Financiar-contabil: 1 misiune de audit 

 Auditarea activității financiar-contabile – Clubul Polisportiv de Drept Public ”Șoimii Lipova” 
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2. Achiziții publice:  1 misiune de audit 

3. Fonduri comunitare: 1 misiune de audit 

Auditarea Programelor operaționale finanțate din fonduri europene nerambursabile/ guvernamentale/ 

programe naționale 

4. Funcții specifice entității : 4  misiuni de audit  

      4.1 Auditarea activității de asistență socială – Direcția ”Asistență socială” 

      4.2 Administrarea, organizarea activității târguri și oboare – Serviciul ”Administrativ, târguri și 

oboare” 

      4.3 Organizarea, conducerea și desfășurarea activității a nivelul direcției ”Infrastructură” 

      4.4 Eficacitatea Poliției locale – Serviciul ” Poliția Locală” 

 

         În acest context, în cursul anului 2020  au fost urmărite un număr de 69 recomandări, cu 

următoarele rezultate: 

- 19  recomandări implementate, din care: 

 10 recomandări implementate în termenul stabilit; 

 9  recomandări implementate după termenul stabilit; 

- 18  recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 

 0 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

 18 recomandări cu termenul de implementare depășit; 

- 32 recomandări neimplementate, din care: 

 16  recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

 16   recomandări cu termenul de implementare depășit. 

         Urmărirea implementării s-a făcut în baza Notelor de informare întocmite de structurile/entitățile 

auditate şi înaintate compartimentului „API”,  conform Planului de acţiune întocmit de către 

structurile/entitățile auditate. În baza acestora  a fost informat periodic ordonatorul de credite prin Note 

de informare. 

        Ca urmare a monitorizării făcute de compartimentul „API” în anul 2020 s-a asigurat remedierea 

unei părţi din deficienţele menţionate în rapoartele încheiate în anul 2018, din misiunile derulate în anul 

2019 a căror termen de implementare a fost depășit și a deficiențelor constatate în misiunile realizate în 

2020. 

      Compartimentul ”Audit public intern” a asigurat doar consiliere cu caracter informal la solicitarea 

ordonatorului de credite, a personalului de conducere și de execuție din structurile funcționale ale 

Primăriei sau din entitățile aflate în subordinea/sub autoritatea Consiliului local Lipova.    

       Obiectivele misiunilor de consiliere neformalizate cu caracter informal fiind:  

- identificarea cauzelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor în cadrul structurilor 

funcționale, determinarea consecinţelor, prezentarea totodată a soluţiilor pentru eliminarea 

acestora 

- discutarea împreună cu structurile funcționale din cadrul Primăriei și cu cele din entitățile 

subordonate Consiliului local Lipova a modificărilor legislative 

- facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în 

profunzime a funcţionării unui sistem sau prevedere normativă, necesare personalului care are ca 

responsabilitate implementarea acestora; 

- Consilierea acordată ordonatorului de credite pentru desfăşurarea unor activităţi complexe, mari 

consumatoare de resurse financiare, materiale şi umane. 

                                                               

         Coordonatorul compartimentului ”API”: 

- a întocmit şi prezentat spre aprobarea ordonatorului principal de credite Planul anual de audit pentru 

anul 2021, înregistrat sub nr. 16832/24.11.2020  . 

- A fost întocmit, prezentat spre aprobare ordonatorului principal de credite şi a înaintat DRGFP 

Timişoara şi Camerei de Conturi Arad, Raportul privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul 
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Primăriei Lipova şi la entităţile subordonate/ sub autoritatea CL pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 

486/13.01.2021. . 

         În cursul anului 2020 auditorii interni și-au perfecționat pregătirea profesională prin studiu 

individual . Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare auditor public intern este de 

15 . 

        În cursul anului 2020 zilele de pregătire profesională individuală a auditorilor publici interni prin 

studiu individual au fost decalate ca perioadă de realizare față de planificarea anuală, conform 

modificărilor aprobate prin referatele de modificare, ca urmare a situației pandemice și a suspendării 

auditorului Rusu Sorin Dănuț prin depunerea candidaturii pentru funcția de consilier local la alegerile 

locale.  

       Pregătirea profesională prin studiu individual a fost efectuată și în perioada de telemuncă, care a 

fost stabilită în perioada situației de urgență, conform planificării aprobate de conducerea instituției. 

 

4. SERVICIUL  POLIŢIE  LOCALĂ 

            Serviciul Poliției Locale din cadrul Primăriei Lipova este format din 9 posturi din care 1 post de 

conducere si 8 posturi de execuție. 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 . 

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, 
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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 . 

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. 
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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. 

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. 

24. Au fost îndeplinite și alte dispoziții date de conducerea Primăriei Orașului Lipova. 

 

6. SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI AUTORIZĂRI  

TRANSPORTURI  

În perioada iulie-decembrie 2020, Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, şi Autorizări 

Transporturi, din cadrul Primăriei oraşului Lipova, a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Emiterea certificatelor de urbanism -  93 - pentru construcții case și anexe, construcții cu altă 

destinație decât locuințe, branșamente la rețelele edilitare, desființări imobile și operațiuni 

juridice imobiliare, autorizații de construire- 55- pentru construcții case și anexe, construcții 

publice,  rețelele edilitare și bransamente, desființări imobile, autorizații de funcționare -18 

autorizații de funcționare noi și 191  prelungiri de autorizații de funcționare. 
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 Vânzări de imobile: 

-  Vânzare teren intravilan în suprafață de 1153 mp, cu construcţie având Sd = 854 mp, situate în 

incinta fostei UM Lipova, catre SC RAN FOREST SERVICES SRL - 136.419 lei,  fără TVA 

-   Vânzare teren intravilan în suprafață de 2000 mp, situat  în incinta fostei UM Lipova  catre  SC 

ATALANTA GROUP SRL -52.473 LEI, fără TVA 

- Vânzare teren intravilan în suprafață de 6884 mp, în oraşul Lipova - localitatea Radna, către 

Abrudean Tabita Maria - 113.191 lei  fără TVA  

- Vânzare teren intravilan în suprafață de 2703  mp în Lipova, str. Eroilor FN  către SC 

CRISTOCENTRIC DESIGN  SRL - 79.719 lei, fără TVA 

- Vânzare teren intravilan în suprafață de 10.000  mp în Lipova, localitatea Radna, str. Slt. Suciu 

Sorin nr. 134 F  către SC PL. NORIS  SRL - 164.414 lei, fără TVA 

- Vânzare teren intravilan în suprafață de 820  mp în Lipova, situat în incinta fostei UM Lipova, str. 

Iancu Jianu nr. 25, către SC ANCUŢA & VALI  SRL - 21.685 lei, fără TVA 

- Vânzare teren intravilan concesionat,  în suprafață de 207  mp în Lipova, localitatea Radna, str. 

Maria Radna nr. 315 D  către SC IVAN-I  SRL - 6.484 lei, fără TVA 

- Vânzare teren intravilan în suprafață de 56 mp în Lipova, str. B.P. HAŞDEU nr. 62  către 

BOANGIU MIRCEA  CĂLIN - 1.782 lei, fără TVA (vânzare teren aferent locuintei cumparate în 

baza legii nr. 112/1995 şi care la momentul vanzării locuintei  nu a fost vândut către dobânditorul 

locuinţei) 

 

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 

grădinițe cu program 

normal. 

5 374 

051,12 

POR Fonduri europene 

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 - 

5 686 261 PNDL Buget de stat 
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Școala Generală Radna 

- cls -I-VIII 

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 

amenajare curte 

interioară spital 

 

514.198 

 

Buget local 

 

Buget local 

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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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 

 

Alte activități desfășurate: 

 Analiza  dosarelor pentru locuințe ANL, corespondența cu  solicitanții  pentru reconfirmarea  lor, 

soluționarea  „contestațiilor, întocmirea  listei  finale, aprobarea  ei  în  Consiliul Local Lipova . 

 Efectuarea de controale pe teren în vederea respectării disciplinei în urbanism pe raza orașului 

Lipova  și  aplicarea  de  sancțiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  Legii 50/1991, republicată și  

modificată. 

 Verificarea și transmiterea către Instituția Prefectului Județului Arad a documentelor în vederea 

reconstituirii dreptului de proprietate, prin Ordinul Prefectului, cf. Legii nr. 18/1991 – republicată și 

actualizată. 

 Calculul chiriilor aferente contractelor de închiriere boxe și garaje pentru  persoanele fizice și 

juridice și transmiterea debitului către taxele și impozitele locale 

 Adeverințe de notare adrese administrative, radiere autoturisme, borderouri, facturi suprafețe 

locative, situații statistice. 

 Actualizarea redevențelor concesiunilor cu indicele de inflație anual și transmiterea debitelor 

către Compartiment Taxe și Impozite Locale. 

 Operațiuni de dezlipire, unificare, apartamentare măsuratori topografice 

-    Măsuratori în extravilan și întocmirea planurilor parcelare    

-    Unificări și dezlipiri  imobile. 

-    Identificări și notări construcții  
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6.1. COMPARTIMENT  AUTORIZĂRI  TRANSPORTURI 

                       Activitatea desfăşurată de  Compartimentul Autorizări Transport  din cadrul aparatului 

de specialitate al  Primarului oraşului Lipova, pe anul 2020 a fost următoarea: 

1. Eliberarea autorizaţiilor şi copiilor conforme conform Hotărârii 88/2008, privind transportul în 

regim de taxi. 

2. Întocmire şi eliberare documente şi carduri de parcare pentru persoanele cu handicap conform 

Legii 448 / 2006. 

3. Eliberare autorizaţii conform Hotărârii 127/ 2005. 

4. Efectuarea controalelor pe raza localităţii privind deţinerea de autorizaţii conform Hotărâri 

nr.127/2005 privind reglementarea accesului utilajelor şi vehiculelor destinate transporturilor de 

mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, eliberând chitanţe, facturi și 

autorizații de acces. 

5. Efectuarea controalelor conform hotărârii 41/ 2011 

6. Participarea în cadrul comisiei de inventariere a mijloacelor fixe aparținând Domeniului Public 

al Unității Administrativ Teritoriale. 

7. Participare la diverse controale pe raza localităţii Lipova, împreună cu Poliţia oraş Lipova, 

Poliția Locală Lipova privind Hotărârea 88/2008, Legea 38/2003, Legea 92/2007, Hotărârea 

127/2005 si Hotărârea 41/2011 

8. Redactarea răspunsurilor, soluționarea  adreselor pimite. 

9. Evidența registrelor de autorizare. 

10. Coordonarea activității microbuzelor pentru transport elevi. 

 

6.2. COMPARTIMENT PROTECŢIA  MEDIULUI           

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

de către Insp. Dubeștean Lucian din cadrul Primăriei orașului Lipova pe anul 2020 a fost următoarea: 

- s-au întocmit 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. 

- în anul 2020 s-au efectuat 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. 

- în perioada de raportare au fost efectuate acțiuni de colectare a DEEE-urilor (deșeuri electrice 

și electrocasnice colectate în mod gratuit) împreună cu RoRec conform OUG nr. 5/2015. 
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- 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.  

- îndeplinirea altor dispoziții date din partea conducerii. 

- menținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi conform contractului incheiat cu SC. 

Garden Lipova SRL și SC. Lela Family Builders SRL. 

Totodată sunt propuse pentru remedierea deficiențelor sau necesităților constatate, pentru perioada 

01.01.2021 – 31.12.2021, următoarele acțiuni: 

- Plantarea de arbori pe raza orașului, pe străzile amenajate. 

- Deschiderea unui depozit pentru deșeurile inerte, creangă frunză, rumeguș și cenușă. 

- Înștiințarea cât mai corectă a populației privind colectarea selectivă. 

- Închiderea depozitului de deșeuri. 

- Realizarea de noi spații verzi. 

- Organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţii. 

- Curăţirea căminelor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale din oraş. 

- Achiziționarea de echipamente necesare Compartimentului Protecția Mediului. 

 

7. SERVICIUL  VOLUNTAR  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ (SVSU) 

Raport de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor  la 

normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul 

voluntar în  2020, în sectorul de competenţă  

 În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, art.151 din Norme generale de 

apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007  şi ale art.18 din Regulamentul de 

planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile 

voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbatere Consiliului local al oraşului 

Lipova acest Raport de analizării de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ 

teritoriale a oraşului Lipova pe anul 2020, pentru luarea măsurilor care se impun. 
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 Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „desfăşurarea de activităţi de 

informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor” 

      Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale al oraşului Lipova se 

realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de către şeful 

serviciului pentru situaţii de urgenţă, care îndeplineşte şi funcţia de cadru tehnic psi şi de 

compartimentul de prevenire cu participarea celorlalţi membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă Lipova. 

a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situaţiilor de urgenţă:  

S-a reorganizat  si este in curs de avizare Serviciul Voluntar pentru Situații al Orasului Lipova conform 

OMAI 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea 

şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. 

s-au realizat 

-controale  de prevenire la instituțiile subordonate  Primariei orasului Lipova (7). 

-controale de prevenirea populaţiei privind respectarea regulilor şi a normelor de apărare împotriva 

incendiilor desfăşurate la gospodăriile cetățenești (69). 

S-au incheiat conventii de intervenție cu: 

- o convenție de intervenție cu Ocolul Silvic Radna, 

S-au încheiat contracte de colaborare cu: 

- un contract de colaborare cu comuna Ususau; 

- un contract de colaborare cu comuna Zăbrani; 

-S-a încheiat un plan de cooperare și intervenție cu UM 01221 Lipova; 

-Serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de informare a persoanelor fizice şi juridice privind prevenirea  

și respectarea  măsurilor de protecție împotriva infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, informarea s-a 

realizat prin afişe la Primaria Orașului Lipova, remiza de pompieri, piața agroalimentară, agenți 

economici și prin publicarea de  articole informative în ziarul Informația Lipovei; 

- Serviciul voluntar a desfăşurat 2 activităţi de dezinfetie a strazilor din oras cu dezinfectanți pe baza de 

clor; 

-S.V.S.U. Lipova a desfăşurat activităţi de informare a persoanelor fizice şi juridice privind respectarea  

normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis, arderea miriştilor şi a vegetaţiei 

uscate, a măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor  ce se aplică pe timpul campaniei agricole. 

Informarea s-a realizat prin afişe la Primaria Lipova, remiza de pompieri, piata agroalimentară si prin 

publicarea articolelor informative în ziarul Informația Lipovei. 
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-Serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de informare a populației privind fenomene meteorologice 

periculoase și  masurile ce se impun in acea perioadă. 

-Serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de informare a populației privind curățarea și întreținerea 

coșurilor de fum. 

-s-a cumparat de la Episcopia Romano Catolică Timisoara terenul pe care este amplasată remiza de 

pompieri Lipova; 

Nu s-au realizat: 

- Grădinița cu program prelungit, Piața aroalimentară și Centrul recreativ Lipova funcționează   fară 

autorizație de securitate la incendiu, 

- Casa de cultura nu are autorizație de securitate la incendiu.  

- Intocmirea planului de intervenţie pentru Centrul recreativ orașenesc Lipova, Casa de cultură, Hala 

Pieței Agroalimantare şi  Biblioteca Lipova, conform art.19 lit.k) Legea 307/2006 

-nu sunt incheiate contracte de intervenție cu consiliile locale vecine (Conop,Paulis),conform art.10 din 

L 307/2006. 

c) Deficienţe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

 Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a 

normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în 

sectorul de competenţă aşa cum prevede art.34 lit.b) din Legea nr.307/2006. 

În acest sens serviciul voluntar prin şeful serviciului împreună cu membrii compartimentului de 

prevenire şi cu sprijinul celorlalţi membrii a serviciului au desfăşurat activităţi de prevenire în urma 

cărora nu s-au gasit nereguli majore si neremediabile. 

- Şeful serviciului voluntar a participat la instruiri de specialitate specifice organizate de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad. 

1.La gospodăriile populaţiei.  

În cursul   anului 2020 au fost controlate un număr de 69  de gospodării individuale. 

   Deficienţe constatate sunt următoarele: 

- instalaţii electrice utilizate cu improvizaţii; 

- coşul de fum necurăţat sau defect ;. 

- coşul de fum sau burlan metalic amplasat necorespunzător faţă de elemente combustibile ; 

        Mentionam ca 80% din incendiile de case au ca si cauze deficientele mai sus mentionate. 

Pentru deficienţele constatate s-au acordat termene de remediere a acestora, fără a se da sancţiuni 

contravenţionale. 

2. La instituţii publice 

a)La instituțiile publice  pe perioada controalelor nu s-au gasit nereguli majore. 

b.) Concluzii privind activitatea de intruire şi pregătire a personalului: 



Raport de activitate – Primăria Orașului Lipova -  ANUL 2020 
 

- 32 - 

- Pregătirea personalui serviciului voluntar s-a desfăşurat conform planului de pregătire lunar pe 

anului 2020. 

c). Relaţii cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor. 

-în  anului 2020 S.V.S.U. Lipova a avut relaţii de colaborare în domeniul situaţiilor de urgenţă, din 

categoria intervenţiilor la incendii  și  aplicații- 5 intervenții si o aplicație în colaborare cu IJSU Arad- 

Sectia Barzava.  

d). Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor. 

- s-a achiziționat o scară de fereastă cu cioc și  s-au completat mijloace de primă intervenție de pe 

autospecialele de interventie; 

- S.V.S.U. a fost dotat cu 3 aparate de respirat cu aer comprimat pentru pompieri cu butelie 6L 300 bari,  

cască pompier cu vizor 15 buc. și haine de intervenție Nomex 10 buc. provenite din donație. 

e). Necesarul  tehnicii de intervenție  a serviciului voluntar si unele reparații ce necesită remiza de 

pompieri Lipova: 

-reparaţia acoperişului clădirii-(cad bucăți de tencuială din tavan în muzeul remizei Lipova); 

-modernizarea interiorului remizei( înlocuirea instalaţiei electrice, să fie renovate interioarele atât pereţii 

cât şi pardoseala, să fie dotate încăperile cu dulapuri şi echipamente corespunzătoare pentru pompierii 

voluntari ); 

-renovarea şi modernizarea garajelor care se află într-o stare avansată de degradare; 

-construirea unei terase în spatele remizei ca loc pentru şedinţe de pregătire şi orice alte activităţi de 

instruire şi informare a pompierilor voluntari pe timp de vară; 

-renovarea pereţilor exteriori ai remizei; 

-pentru buna desfăşurare a activităţii S.V.S.U. Lipova ar mai avea  nevoie de  o autospecială de 

intervenție cu apă și spumă de capacitate mare peste 5000 L, o cisternă pentru transport apă, o  barcă 

pneumatică cu planșeu metalic (3m) cu motor, echipamente de  intervenţie la înalțime, deblocare-salvare 

de persoane și animale, echipamente de  intervenţie pentru pompierii voluntari.  

- motopompe pe roți, corturi, drujbe, grup electrogen folosite în  situații de urgență. 

f). Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

- Activitatea de informare şi de prevenire a cetăţenilor privind respectarea normelor de apărare 

împotriva incendiilor la gospodăriile populaţiei desfăşurată de compartimentul de prevenire şi de cadrul 

tehnic PSI a fost susţinută, aceasta s-a realizat prin afişarea materialelor informative în afişierele 

serviciului, publicarea de articole în ziarul Informația Lipovei, în punctul de informare PSI de la 

primărie. De asemenea materiale informative au fost prezentate prin punctul de informare de la piaţa 

agroalimentară a localităţii si la remiza de pompieri Lipova. 
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- Informarea cetăţenilor privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în gospodăriile 

populaţiei cu ocazia controalelor desfăşurate de personalul serviciului voluntar. 

- Eficientizarea sarcinilor organizatorice, tehnice, operative în apărarea împotriva incendiilor presupune 

îndepărtarea deficienţelor menţionate.  

-in Orașul Lipova sunt 3 persoane autorizate pentru meseria de cosar. 

g). În decursul  anului 2020 S.V.S.U. Lipova a participat la  un număr de 46 intervenții și 2 

aplicații: 

-11 intervenții la incendii - vegetație uscată; 

-4 intervenții -salvare animale; 

-3 intervenții la incendii - case de locuit; 

-9 intervenții la incendii de coșuri de fum (blocuri si case de locuit); 

-o intervenție incendiu – tablou electric; 

-o intervenție incendiu – transformator electric; 

-2 intervenții - accidente rutiere; 

-3 intervenții inccendii-tomberoane de gunoi, 

-5 intervenții- deblocari uși; 

-o intervenție la un incendiu- autoturism; 

-2 intervenții la inundații; 

-un transport de persoană decedată; 

-2 transporturi de persoane la salvare; 

-2 aplicații; 

 Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activităţile de interventie, 

prevenire şi control desfăşurate de S.V.S.U. Lipova pe anului  2020, acesta se înaintează Consiliului 

local Lipova pentru dezbatere şi pentru stabilirea  măsurilor de remediere a deficienţelor în urma 

propunerilor făcute în acest raport.  

  

8. COMPARTIMENT  PROTECŢIE  CIVILĂ 

Conform atribuţiilor profesionale stabilite prin fişa postului, post ocupat de Alin Ardelean – 

Inspector,  în cadrul Compartimentului Protecție Civilă, în perioada ianuarie-mai 2020 și ulterior până la 

31.12.2020, resonsabilitățile au fost preluate de Ciprian Filip – Șef Serviciu SVSU, au fost executate 

următoarele activităţi: 

1. Pregătire şi participare la desfășurarea Exercițiului de Alarmare cod roşu meteo,  03.01.2018. 

2. Întocmire a  PLANULUI de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al oraşului Lipova pentru 

anul 2020, conform solicitărilor transmise din partea ISU Arad. 
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3. Actualizare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) pe anul 2020 al Orașului 

Lipova, conform legislației și normelor în vigoare și întocmire rapoarte tehnice de specialitate în 

vederea introducerii spre aprobare în ședinta Consiliului Local a Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor al orașului Lipova pe anul 2020. 

4. Întocmire/organizare a tabelelor/personalului care asigură permanența pe perioada codurilor meteo-

hidrologice . 

 5. Actualizarea componenței Comisiei de Apărare, ca urmare a modificărilor organigramei Primăriei 

orașului Lipova, conform legislației.  

6. Organizare şi participare la toate Exercițiile de Alarmare “prima Miercuri” în fiecare lună, exceptând 

zilele în care exista concediu legal. 

7. Participare la toate ședințele ISU Arad de prelucrare a legislației, informare și planificare a 

activităților specifice protecției civile și a situațiilor de urgență, la nivel local și la nivel județean. 

8. Participare, conform fișei postului la toate ședințele CLSU și întocmirea întregii documentaţii 

necesare în vederea organizării și desfășurării ședințelor CLSU al orașului Lipova, pe tot parcursul 

anului 2020, inclusiv la derularea exercițiilor de alarmare prevăzute în planificarea ISU Arad pentru 

CLSU Lipova pe anul 2020.  

9. Participare alături de reprezentanții SVSU Lipova la activitatea anuală de control și prevenție 

împotriva incendiilor la școlile și liceele din orașul Lipova. 

10. Actualizare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) pe anul 2020 al orașului 

Lipova, conform legislației și normelor în vigoare și întocmirea rapoartelor tehnice de specialitate în 

vederea introducerii acestuia spre aprobare în ședinta Consiliului Local, conform legislației.  

11. Participare la acțiunea de curățenie de primăvară inițiată de Primăria Lipova împreună cu societăți și 

ONG uri din oraș. 

12. Actualizarea Planului de Evacuare al orașului Lipova 2020 și înaintarea acestuia spre avizare către 

ISU Arad. 

13. Participare, din partea Primăriei Lipova, la controlul de fond, anual, al ISU Arad privind apărarea 

împotriva incendiilor și protecție civilă. 

14. Efectuarea actualizărilor documentelor de mobilizare, confom legislației, la cererea ANRPS Arad, 

deasemenea s-a procedat la întocmirea şi purtarea corespondenţei cu ARNPS Arad, privind documentele 

de mobilizare în caz de război, conform legislației. 

15. Reorganizarea magaziei de Protecție Civilă, cuprinzând materialele pentru situații de urgență. 

24. Întocmirea Planului de Asigurare cu Resurse Materiale, Financiare si Umane pe anul 2021, planul 

fiind apoi supus avizarii CLSU Lipova, conform legislației în vigoare. 

27. Îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite de către şefii ierarhici, în măsura competenţei dobândite, 

sarcini nespecificate în mod expres în fişa postului. 
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9. COMPARTIMENT  IMPLEMENTARE  PROIECTE 

Compartimentul Implementare Proiecte, funcționând din anul 2020 și având pe moment un 

singur angajat, are ca scop: atragerea de fonduri nerambursabile externe sau guvernamentale. 

 

Obiective: 

- Informarea conducerii instituției și a compartimentelor de specialitate după caz asupra programelor 

de finanțare nerambursabilă existente; 

- Pregătirea instituției pentru viitorul cadru financiar multianual 2021-2027; 

- Participarea Orașului Lipova la conferințe, seminarii, sesiuni de informare, dezbateri în legătură cu 

programele de finanțare și cu proiectele finanțate; 

- Documentarea/colaborarea/participarea la întocmirea cererilor de finanțare; 

- Participarea la stabilirea echipelor de implementare;  

- Monitorizarea proiectelor care au obținut finanțare; 

- Participarea la implementarea proiectelor, conform dispozițiilor primarului de numire în cadrul 

echipelor de proiect;  

- Oferirea de consultanță mediului de afaceri local și cetățenilor orașului Lipova privind sursele de 

finanțare europene și naționale disponibile; 

- Întocmirea de rapoarte, strategii, situații, chestionare, conform dispozițiilor primarului; 

- Stabilirea de relații de parteneriat cu instituții și organizații locale, naționale și internaționale; 

Compartimentul de Implementare Proiecte își desfășoară activitățile specifice în strânsă 

colaborare cu: administratorul UAT Oraș Lipova, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

Compartimentul Achiziții Publice și Serviciul Buget-Finanțe-Contabilitate. 

Programele în cadrul cărora sunt realizate aceste proiecte sunt următoarele: 

- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;  

- 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, 

În 

implementare 

Lider POR/167/5/1/  

21.230.113,39 
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conservare biserică, 

amenajare incintă, 

restaurare și 

consolidare 

împrejmuire, 

realizare corp 

Anexa C2 și 

lumânărar C3, 

iluminat arhitectural 

ansamblu la biserică 

Adormirea Maicii 

Domnului 

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: 

 

 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 

Înregistrat Asociat POAT/868/1/1/1 
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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 

2 149784 Consolidarea capacității 

unității de învățământ din 

Orașul Lipova în vederea 

gestionării crizei Covid-19 

Înregistrat Lider POIM/881/9/1 

 

- Alte proiecte: 

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 
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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 

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 estimăm un număr 

de cel puțin 100 fișe de proiect. 

- Membru în:  

1. Grupul de lucru intern cu ADR VEST – pregătire portofoliul de proiecte 2021-2027. 

2. Grupul de lucru extern – Programul Operațional Regional 2021-2027 Regiunea Vest, 

Evaluarea Strategică de Mediu. 

3. Asociația Română pentru Smart City (membru din 2020) 

4. Asociația Orașelor din România (membru) 

- Buletine informative furnizate conducerii instituției: 7 (iunie 2020 – ianuarie 2021) și de ori 

câte ori sunt solicitate. 

- Buletine informative pentru mediul de afaceri local: 7 (iunie 2020 – ianuarie 2021) 

- Elaborare de documente:  

1. Statutul Orașului Lipova (în lucru) 

2. Stategia de Dezvoltare Locală a Orașului Lipova 2021-2027 (în lucru) 

3. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 (în lucru) 

4. Rapoarte de specialitate: 3 

5. Proiecte HCL: 3 

- Conferințe, seminarii: 6 

1. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României, Strategia Națională 

pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 2030 Cadrul de planificare strategică pentru 

Strategia de Dezvoltare Locală a Administrației Publice, 21 iulie 2020 
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2. Asociația Română pentru Smart City, Clusterele pentru Smart City, 13 August 2020. 

3. Eurourbanism.ro, Dezbaterea Eurourbanism.ro, 29 septembrie 2020. 

4. Camera de Comerț Româno-Germană, Smart City – soluții germane, 23 octombrie 2020. 

5. Comisia Europeană și Urban Development Networks, Dezvoltare Urbană Sustenabilă, 3, 

9, 13, 17, 19 și 25 noiembrie 2020. 

6. Camera de Comerț Româno-Germană, Orașe inteligente din Republica Cehă, Austria, 

Italia și România, Delegație de afaceri online, 11-12 noiembrie 2020. 

- Relații de parteneriat/colaborări punctuale: 11 

Agenția pentru Dezvoltare Regională  Regiunea Vest 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României 

Comitetul Regiunilor, NAT Commission 

Asociația Română pentru Smart City  

Asociația Orașelor din România 

Camera de Comerț Româno-Germană 

Consiliul Județean Arad 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Arad 

Administrația Fondului pentru Mediu 

Liceul ”Atanasie Marienescu” Lipova 

Liceul ”Sever Bocu” Lipova 

11.Consultări publice: 4 

1. Ministerul Fondurilor Europene, Administrația Fondului pentru Mediu, Închiderea 

depozitelor neconforme de deșeuri municipale, 7 iulie 2020. 

2. Autoritatea de Management POAT 2014-2020, Consultarea publică a ghidului de 

accesare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate 

urbană […], 10 iulie 2020. 

3. Comitetul Regiunilor, NAT Commission, ”Towards more sustainable tourism for EU 

cities and regions”, 16 iulie 2020 

4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Programul pentru școli al României în anul 

școlar 2020-2021, 30 septembrie 2020. 

12.Cursuri de formare și perfecționare: 3 

 

5. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, Curs Expert achiziții 

publice, 10 septembrie 2020 – 15 octombrie 2020. 

6. Centrul de formare APSAP, București, Curs Manager de proiect, 7-11 decembrie 2020. 

7. EuroBestTeam, București, Curs Expert accesare fonduri europene, 12-19 ianuarie 2021. 
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10.SERVICIUL  BUGET,  FINANŢE  ŞI  CONTABILITATE 

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. 

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 
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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. 

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 , 402.130,28 
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cerdificate urbanism,taxe de urgență, consum 

energie blocurile ANL) 

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 

 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. 
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Servicii publice în subordinea Viceprimarului 

1.SERVICIUL  ADMINISTRATIV  ŞI  PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE 

Serviciul Administrativ şi Pieţe, Târguri, Oboare  din cadrul Primăriei Oraşului Lipova,cuprinde 

următoarele funcţii: Pleş Cristian – inspector (şef serviciu), Pleş Raluca – inspector, Rancu Emanuel – 

inspector, Suciu Mariana – casieră, Glevan Felicia – muncitor necalificat, Pascu Marcela – muncitor 

necalificat, Balint Marius – operator cazan, Suciu Ioan – operator cazan,Vasile Cristinel – operator 

cazan, Stoiconi Ioan – paznic, Baltă Ioan – şofer, Dorgoşan Graţian – şofer, Mic Mariela – îngrijitor 

curăţenie, Balint Liliana – muncitor necalificat. 

1.1. BIROU  ADMINISTRATIV 

Activitatea desfăşurată de către Biroul Administrativ din cadrul Primăriei oraşului Lipova, 

compartiment reprezentat de către Dl. Rancu Gheorghe, pentru anul 2020,  a fost următoarea: 

1.   Efectuarea unui număr de 653 note de recepţie (calitativă şi cantitativă) a bunurilor intrate în 

gestiune în programul de contabilitate. 

2. Efectuarea unui număr de 417 bonuri de consum ; 

3. Întocmire fişe de magazie pentru carburantul necesar autovehiculelor din dotare ; 

4. Întocmire fişele de magazine din programul de contabilitate pentru restul activităţilor ; 

5. Întocmire procese verbale de dare în folosinţă a obiectelor de inventar ; 

6. Întocmire referate şi comenzi aferente documentelor ; 

7. Participare la distribuirea alimentelor primite de la Uniunea Europeană ; 

8. Participare la cursuri de perfecţionare, pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor la locul de 

muncă; 

9. Îndeplinirea altor activităţi conform fişei postului. 

 

1.2. COMPARTIMENT PIEŢE, TÂRGURI, OBOARE 

Piața Agroalimentară din Lipova a fost inaugurată în 06.09.2008 și este situată pe strada Vasile 

Bugariu nr.1, este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Lipova, nr. 111 / 29.08.2008, regulament ce a fost întocmit conform regulamentului 

cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 348/ 26.03.2004. 

Serviciul Administrativ și Pieţe, Târguri şi Oboare Lipova îi revine obligaţia administrării pieței 

cu întreaga paletă de servicii oferită populaţiei și agenţilor economici în această activitate. 

Scopul acestui regulament este de a reglementa și a organiza comerțul în cadrul Pieței 

Agroalimentare Lipova precum și stabilirea dotărilor minime necesare desfășurării acestei activități. 

Conform acestui regulament în piață au acces numai Producătorii Individuali care au Certificat 

de Producător eliberat de Primării conform Hotărârii de Guvern nr. 66/200, și Legea 145/2014, și 
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comercianții care își atestă calitatea de comerciant, în acest sens fiind efectuate controale periodice de 

către Poliția Locală împreună cu Administrația Pieței, Poliția Națională, Jandarmerie, ANAF și Oficiul 

pentru Protecția Consumatorului și alte organe de control competente. 

Piața Agroalimentară Lipova, cuprinde 2 locații:  

- Hala agroalimentară; 

- Piața de cereale; 

Închirierea sau rezervarea meselor și a cușetelor de lactate se face pe durata unei luni 

calendaristice, contravaloarea rezervării se încasează pe bază de factură fiscală și chitanță, pe aceasta 

notându-se luna pentru care se face rezervarea și numărul mesei. De asemenea, persoanele care își 

rezervă masa și cușeta de lactate nu sunt scutite de taxa forfetară zilnică, care este diferențiată pentru 

Producătorul Individual și pentru I.F, P.F, sau S.C. 

Repartizarea persoanelor la mese se face în ordinea sosirii.  

 Lunar se acordă pentru rezervarea mesei, întâietate persoanelor care și-au plătit masa luna 

anterioară, doar daca aceștia nu-și plătesc mesele, acestea vor fi redistribuite persoanelor care își 

manifestă intenția de a ocupa o masă în cadrul Pieței Agroalimentare din Lipova. 

 Hala Agroalimentară este dotată cu un număr de 87 de mese și 12 boxe. 

 În cadrul Halei Agroalimentare se alfă și un număr de 6 boxe pentru vânzare produse lactate, 

dotate cu un număr de 22 cușete.  

 Orarul de funcționare al Pieței Agroalimentare este următorul: 

Hala Agroalimentara: 

Luni – Vineri: 07.00 – 18.00 

Sâmbăta:       06.00 - 14.00 

Piața de Cereale: 

Sâmbăta: 06.00 – 12.00 

Evidența persoanelor care rezervă mesele și cușetele de lactate din cadrul Pieței Agroalimentare 

este ținută de către administratorul pieței într-un Registru pentru Evidența Producătorilor Individuali și a 

Comercianților, care se completează lunar. 

Evidența încasărilor zilnice se ține pe un borderou. 

Cântarele se eliberează în funcție de cereri, pe baza unui act de identitate, care se reține până la 

returnarea cântarului. Cântarele din Piața Agroalimentară Lipova sunt verificate metrologic, fiecare 

dintre ele având o fișa metrologică cu vizele la zi. 

Încasările se depun zilnic la caseria Primăriei, excepție facându-se sâmbăta, când încasările se 

cumulează cu cele de lunea. 

În decursul lunilor aprilie 2020 – octombrie 2020, s-au executat servicii de dezinsecție, 

deratizare și dezinfecție a Halei Agroalimentare și a birourilor administrative și în jurul acesteia, 
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inclusiv pe platourile care se află în fața și în spatele halei, clădirea Primăriei și în zone din oraș precum 

Parcul Central, Parcul din str. Libertății, zona Băilor Lipova, zona Văii Șoimoșului și Valea Mare și în 

alte zone cu probleme. 

În cadrul compartimentului Administrativ, tot personalul și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu 

conform fișei postului.  

Administratorul și inspectorul de specialitate al pieței organizează activitatea pieței, verifică 

încasările zilnice, verifică rezervările lunare și identifică producătorii și comercianții restanți, verifică 

completarea situației zilnice de încasări, completează Registrul pentru evidența producătorilor și 

comercianților din cadrul Pieței, urmărește încasarea taxei la piața de cereale, supravegheză activitatea 

de curățenie și asigură liniștea și ordinea în cadrul Pieței. 

Casiera se ocupă de deschiderea pieței, încasează taxa zilnică și rezervarea lunară a meselor și a 

cușetelor de lapte, încasează chiriile de la boxele închiriate către agenții comerciali, depune banii la 

caseria Primăriei, se ocupă de închirierea cântarelor. 

Muncitorii necalificați se ocupă zilnic de curățenia din cadrul Pieței. 

În luna ianuarie 2020 s-au încasat 9086 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna februarie 2020 s-au încasat 10012 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna martie 2020 s-au încasat 11215 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna aprilie 2020 s-au încasat 10554 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna mai 2020 s-au încasat 14918 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna iunie 2020 s-au încasat 13242 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna iulie 2020 s-au încasat 15805 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna august 2020 s-au încasat 14518 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna septembrie 2020 s-au încasat 14376 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna octombrie 2020 s-au încasat 14546 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna noiembrie 2020 s-au încasat 9230 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În luna decembrie 2020 s-au încasat 9288 lei în cadrul Pieței Agroalimentare și de Cereale. 

În total pe parcursul lunilor ianuarie 2020 – decembrie 2020, s-au încasat 146790  lei. 

Târgul bianual “MARIA RADNA” 

Localizare: cu ocazia târgului bianual Maria Radna din datele  14-15  august și  07-08  

septembrie, perimetrul de desfacere al produselor alimentare și nealimentare se stabilește pe str. 

Împăratul Traian pe o distanță de 800 ml., pe str. Maria Radna pe o suprafață de 820 ml. și str. Piața 

Avram Iancu pe o suprafață de 180 ml. 

Închirierea spațiilor/locurilor s-a efectuat începând cu data de 01 august respectiv 01 septembrie.  

În momentul închirierii spațiilor/locurilor efectuându-se o singură plată/ml/perioadă/târg. 

Este interzisă subînchirierea spațiilor/locurilor între comercianți/producători. 
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În zilele de târg, 14-15 august respectiv 07-08 septembrie, s-au efectuat verificări privind 

respectarea închirierilor spațiilor/locurilor. 

În anul 2020 Târgul bianual “Maria Radna” nu s-a organizat din cauza pandemiei COVID-19. 

Pe perioada anului 2020 Serviciul Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare a încasat în total suma 

de 146790 lei. 

Angajații din cadrul serviciului au participat și la alte festivități organizate de Primăria Orașului Lipova. 

 Începând cu 06 septembrie 2008 s-a urmărit buna desfășurare a tuturor activităților începând cu 

darea în folosință a Halei Agroalimentare, trecerea Pieței de Cereale în administrarea serviciului. 

În realizarea activităților menționate, personalul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri și 

Oboare și-a îndeplinit în întregime atribuțiile, conform celor înscrise în fișa postului. 

 

2. BIROU  CULTURĂ  ŞI  SPORT 

În cadrul Biroului Cultura şi Sport, reprezentat de dl. Adrian Antoche – Şef birou,   în perioada 

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

număr mult mai restrâns față de anii anteriori din cauza pandemiei COVID 19,  activităţi descrise în 

următoarele rânduri. 

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.  
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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.) 

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). 

 

4. DIRECŢIA  INFRASTRUCTURĂ (ÎNTREŢINERE, REPARAŢII)       

ZONE  VERZI 

     În perioada Ianuarie 2020 – Decembrie 2020, principalele activităţi prestate de personalul  Direcţiei 

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

- Fiind un an blând din punct de vedere al căderilor de zăpadă, respectiv polei și îngheț, pe arterele 

carosabile, pe principalele străzi modernizate aflate în administrarea operativă a Primăriei Orașului 

Lipova, nu au fost în perioada ianuarie-martie 2020, intervenții majore, pentru împrăștierea materialului 

antiderapant  

- Primul trimestru a însemnat pentru personalul direcției, cu tot parcul auto din dotare (buldoexcavator 

CAT, KOMATSU, tractor JD cu remorcile de 5 si 12 tone respectiv autoutilitara Iveco de 3,5 tone și 

autonacela Iveco 3,5 tone), eforturi deosebite, continue, pentru 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 la piața de animale, respectiv 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 1.04.2020 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 
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- 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. 

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

recirculare. 

- 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. 

 

IV. Servicii publice în subordinea Secretarului unităţii 

     administrative 

 

1. COMPARTIMENT  RESURSE  UMANE 

Compartimentul Resurse Umane coordonează activităţile specifice de resurse umane 

desfăşurate la nivelul Primăriei oraşului Lipova, gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului cât şi funcţiile contractuale şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice de interes local şi aparatul permanent 

al Consiliului local Lipova. 

În cursul anului 2020 s-a urmărit implementarea unei politici de personal în cadrul structurii 

aparatului propriu care să aibă ca rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică, 
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selecţia şi recrutarea în administraţia publică a funcţionarilor publici cu pregătire profesională şi morală 

ridicată. 

De asemenea s-a continuat pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere 

profesional, pe baza reglementărilor legale, în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului 

profesional al salariatilor. 

Activitatea Compartimentului Resurse Umane s-a concretizat prin următoarele activităţi 

specifice: 

         - promovarea de Hotărâri ale Consiliului local Lipova (expunere de motive şi proiect HCL) privind 

aprobarea/modificarea structuri organizatorice şi a statului de funcţii; 

Organizarea de diverse tipuri de concursuri, astfel: 

-  concursuri de promovare în funcția publică de conducere vacantă 

-  examene de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici  

-  concursuri de ocupare post temporar vacant în regim contractual 

-  concursuri de ocupare post, personal contractual de execuţie 

Alte activităţi îndeplinite, în perioada ianuarie-decembrie 2020, în cadrul Compartimentului 

Resurse Umane: 

- întocmirea planului de ocupare a funcţiilor publice; 

- întocmirea, păstrarea şi completarea dosarelor profesionale; 

- întocmirea de referate şi dispozitii privind angajarea, încetarea sau orice altă modificare a 

raporturilor de serviciu/muncă; 

- urmărirea respectării programului de muncă prin administrarea evidenței de prezență, a 

concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor fară plată, etc; 

- întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă; 

- asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor temporar vacante; 

- evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora 

către A.N.I. 

         - raportarea semestrială privind situația implementării procedurilor disciplinare pentru funcţionarii 

publici; 

 - rezolvarea documentelor repartizate prin managementul documentelor; 

 - întocmirea, evidenţa şi gestionarea fişelor de post; 

 - întocmirea notelor de lichidare la incetarea raporturilor de serviciu/muncă; 

 - eliberarea de adeverinţe privind calitatea de angajat, calitatea de asigurat, etc; 

 - eliberarea de adeverinţe privind salariul angajaţilor, în vederea obţinerii de credite bancare. 
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- evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici și a personalului 

contractual pentru activitatea desfăşurată  

       Au fost iniţiate şi emise dispoziţii, având ca obiect: 

 numirea în funcţii publice; 

 încetare raporturilor de serviciu/muncă; 

 modificarea raporturilor de serviciu/muncă; 

 suspendarea raporturilor de serviciu/muncă; 

 exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante; 

 încetarea suspendării si reluarea activităţii; 

 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

 promovarea în grad profesional; 

 

2. COMPARTIMENT  ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ  LOCALĂ  ŞI       

    RELAŢII  CU  PUBLICUL 

Activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu 

Publicul, reprezentat de doamnele Nedescu Adriana şi Petcu Dorina, în perioada ianuarie-decembrie 

2020, împărţită pe două birouri separate, este prezentată în următoarele rânduri. 

A. Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local pe anul 2020 şi coordonată de dna. Nedescu 

Adriana a fost următoarea : 

1.Înregistrarea şi repartizarea zilnică a corespondenţei în cadrul Compartimentului Administraţie 

Publică Locală şi Relaţii cu Publicul, menţionînd că nu au existat probleme de tergiversare a înregistrării  

în acest sens. 

 Organizarea și desfășurarea şedinţelor Consiliului Local Lipova             

 elaboarare Proiecte de hotărâri  

 elaborare Hotărâri de consiliu local  

2. Dactilografiere procese verbale a şedinţelor de consiliu, întocmirea dosarelor de şedinţă şi a adresei 

de înaintare în vederea transmiterii acestora către Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.  

3. Comunicarea dispoziţiilor emise de către Primarul oraşului cât şi a Hotărârilor adoptate în cadrul 

Şedinţelor de consiliu , către Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, serviciilor, persoanelor interesate, 

instituţiilor cărora le-au fost repartizate în conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 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. 

4. Înregistrarea Dispoziţiilor şi Hotărârilor adoptate de către Consiliul Local în registre speciale. 
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5. Redactarea şi dactilografierea tuturor materialelor necesare, specifice postului, situaţii, adrese, 

referate, proiecte de hotărâri, etc. 

6. Studierea şi urmărirea actelor normative în vederea îndeplinirii în mod corespunzător, a atribuţiilor 

derivate din fişa postului. 

7. realizarea Raportului anual de activitate corespunzător sasrcinilor îndeplinite prin prevederile Legii 

52/2003 . 

7. Participarea la un curs de perfecţionare profesională, în vederea bunului mers al activităţii. 

8. Înlocuirea doamnei Petcu Dorina pe perioada efectuării concediului de odihnă, cu îndeplinirea 

sarcinilor specifice din fişa postului. 

B. Activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală şi 

Relaţii cu Publicul, în perioada ianuarie-decembrie 2020, îndeplinite de dna. Petcu Dorina – 

referent (birou Relaţii cu Publicul - Registratură) : 

  

 1.  În conformitate cu Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor : 

- În registrul unic de corespondență al Primăriei Orașului Lipova, au fost înregistrate  pe tot 

parcursul anului 2020 un  nr. de 18.731 de documente, cereri, petiții, adrese,   formulate în nume 

propriu, atât de la persoane fizice cât și de la diverse instituții venite prin poștă, direct de la 

reprezentanți , prin adresa oficială de email a primăriei sau prin fax . Aici se regăsesc și 

înregistrările documentelor emise de colegii din instituție folosite în diverse situații și titlurile 

executorii. 

- Răspuns la toate solicitările telefonice cu diverse informaţii şi s-a făcut legătura telefonică către 

compartimentele de specialitate. 

- Întocmire borderouri cu corespondenţa primită de la toate compartimentele din cadrul primăriei 

şi trasnmitrea acestora prin poştă la destinatari . 

- Împărţire documente diverse (interne sau externe), în număr de 5423 bucărți, înregistrate cu o zi 

înainte către şefii compartimentelor de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea 

termenului de trimitere a răspunsului pentru a putea fi  rezolvate în cel mai scurt timp. 

- Ridicare şi înregistrare corespondenţă venită prin intermediul poştei.  

- Transmiterea, prin fax, a diverselor situaţii întocmite de personalul din cadrul celorlalte 

compartimente şi servicii din cadrul primăriei.   

- Asigurarea întocmirii, afişării si dezafişării Proceselor Verbale de citaţii si licitaţii imobiliare şi 

transmiterea în timp util către birourile de executori judecatoreşti , instanţelor de judecată şi 

poliţiei , a Proceselor Verbale de afişare şi dezafişare.  
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2. În conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public: 

- S-au înregistrat în Registrul Special un număr de 19 cereri diverse şi s-a dat răspuns tuturor 

solicitărilor venite verbal , prin poşta electronică, fax sau diverse înscrisuri;  

- Afişarea, pe panoul din sediul primăriei, a tuturor informaţiilor de interes public,   

      publicarea în Monitorul Oficial şi în mijloacele de informare în masă, precum şi pe      

      pagina de  internet proprie. 

3. Îndeplinirea dispoziţiilor Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia public. S-

au înregistrat în registrul special de petiţii şi au fost transmise răspunsuri în termenul legal; 

4. Aplicarea Ordinului OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea controlului intern managerial. 

Participarea, pe parcursul lunii noiembrie, în cadrul unui curs de instruire şi perfecţionare pentru buna 

desfăşurare a activităţii de control intern managerial, SCIM; 

 

3.BIROU  AGRICOL 

  În anul 2020 în funcție de specificul Biroului Agricol, coordonat de Ing. Dumitru Bulzan 

– Șef serviciu și în concordanță cu atribuțiile de serviciu, s-au desfășurat următoarele activități: 

- Au fost eliberate un număr de 826 de adeverințe pentru terenurile agricole ( ajutor de șomaj, 

bursă socială, ajutor social, etc)  

- S-au eliberat un număr de 317 adeverințe din care să rezulte suprafețele deținute și numărul de 

animale pentru obținerea de subvenții A.P.I.A. 

- Au fost întocmite un număr de 172 dosare conform Legii 17/2014. 

- Au fost eliberate un număr de 483 de adeverințe pentru întocmirea documentației necesare 

obținerii cărții de identitate. 

- Au fost eliberate un număr de 37 Atestate de Producător și un număr de 37 de Carnete de 

Comercializare. 

- Au fost verificate si completate în Registrul Agricol 2020 - 2024 pe suport de hârtie cât și pe 

suport electronic un număr de 2760 de gospodări. 

- S-au întocmit documentele privind cererea de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat, “ Servicii 

de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor ” elaborată în baza măsurii 15, submăsura 

15.1, “ Plăți pentru angajamente de silvomediu ” din cadrul PNDR 2014-2020, pe o suprafață de 785,80 

ha. 

- A fost recalculată și pusă în aplicare chiria persoanelor care au închiriat suprafețe de pășuni, 

incluzând indicele de inflație din anul 2019, pentru anul 2020, pentru un număr de 26 dosare. 
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- Au fost identificate pe teren un număr de 7 locații la nivelul U.A.T Lipova cu terenuri care 

dețineau buruiana ambrozia, anunțați, somați și urmăriți până la eradicarea (distrugerea) buruienii de pe 

aceste terenuri. 

- Preluarea, verificarea și întocmirea a 20 procese verbale privind evaluarea pagubelor produse în 

urma fenomenelor meteorologice periculoase având ca efect seceta pedologică la culturile agricole. 

- În vederea asigurării condițiilor necesare recenzării unităților care desfășoară activități agricole, 

privind recensământul general agricol din  România, runda 2020, am procedat la  

pregătirea listelor privind împărțirea teritorială a localității în sectoare și secții de recensământ 

potrivit formularelor din norme. 

- Au fost întocmite situații pentru Direcția Județeană de Statistică Arad. 

-  Au fost efectuate măsurători în teren în vederea identificării și întabulării terenurilor care aparțin 

domeniului public sau privat. 

- Au fost efectuate deplasări în teren, alături de reprezentanții Ocolului Silvic Radna în vederea 

efectuării controlului de fond forestier, proprietate a Primăriei orașului Lipova. 

- S-au întocmit situații cu privire la aplicarea legilor fondului funciar sau alte situații cerute de 

Instituția Prefectului Județului Arad. 

- Împreună cu topograful s-au efectuat diferite măsurători de verificare de amplasamente, de 

trasare și cotare a unor suprafețe, identificare, înscriere în C.F., dezmembrare terenuri pentru 

concesionare etc. 

- De asemenea, au fost executate și alte sarcini date de conducerea unității conform postului 

fiecărui angajat. 

 

V. Servicii publice în subordinea  Consiliului Local şi 

coordoanrea Secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale  

 

1. SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  LOCAL  DE   EVIDENŢĂ  A  

PERSOANELOR 

I. PE LINIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Activitatea S.P.C.L.E.P. LIPOVA s-a desfăşurat în anul 2020 cu respectarea legislaţiei în vigoare 

şi a radiogramelor/instrucţiunilor/metodologiilor D.E.P.A.B.D.  

S.P.C.L.E.P. Lipova deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 9 unităţi 

administrativ – teritoriale (1 oraş şi 8 comune), cu o populaţie totală de 31800 de locuitori. 
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I. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT 

Activităţile pe linie de management desfăşurate în permanenţă de către şeful  coordonator a 

biroului , în perioada supusă analizei, au fost: 

- urmărirea modului în care sunt îndeplinite activităţile prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare şi sunt aplicate Normele metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

aprobate prin H.G. nr. 1375/17.10.2006. S-a urmărit respectarea actelor normative incidente activităţilor 

desfăşurate şi rezolvarea operativă şi legală a tuturor solicitărilor adresate serviciului. 

- urmărirea modului în care sunt îndeplinite activităţile prevăzute de Legea nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

- urmărirea soluţionării în cel mai scurt timp, cu respectarea termenului legal de soluţionare, a 

cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi a cererilor pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea 

reşedinţei; informarea solicitanţilor cu privire la motivele pentru care cererile nu au fost soluţionate; 

- urmărirea rezolvării operative şi legale a tuturor solicitărilor adresate serviciului (solicitări date 

conform Legii nr. 677/2001, petiţii, solicitări de informaţii de interes public etc.); 

- a participat la trei audienţe solicitate de cetăţeni şi a urmărit modul de soluţionare a solicitărilor 

acestora, în biroul d-lui Primar Jichici Mircea Iosif; 

- a efectuat  instruirea tuturor lucrătorilor şi asigurarea punerii în aplicare a reglementărilor în 

vigoare şi a dispoziţiilor/radiogramelor D.E.P.A.B.D. de către toţi lucrătorii din cadrul serviciului; 

- a coordonat activitatea funcţionarilor pentru ţinerea în actualitate a R.N.E.P. cu informaţiile 

referitoare la persoană; 

- a efectuat planificarea zilnică a lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, pe tipuri de activităţi: 

primiri cereri, înmânări acte de identitate, actualizare R.N.E.P. etc.; 

- a asigurat prelucrarea a tuturor  radiogramelor/instrucţiunilor şi metodologiile D.E.P.A.B.D. 

transmise de D.J.E.P. Arad cu toţi funcţionarii de evidenţă a persoanelor;  

- a asigurat mediatizarea activităţii S.P.C.L.E.P. prin publicarea de articole în presă ori de câte ori 

a fost cazul; 

- a actualizat site-ului www.primarialipova.ro şi avizierul instituţiei, ori de câte ori a fost 

necesar; 

- a organizat activităţi de informare cu privire la obligaţiile cetăţenilor pe linie de evidenţă a 

persoanelor şi a asigurat desfăşurarea în condiţii optime a programului de lucru cu publicul; 

- a dispus măsuri şi a urmărit modul de realizare a situaţiilor zilnice/lunare/trimestriale/semestriale 

pe linie de evidenţă a persoanelor şi a asigurat transmiterea acestora la D.J.E.P. Arad, conform 

Metodologiei D.E.P.A.B.D. nr. 3462829/12.07.2012 şi a adresei D.J.E.P. Arad;   

http://www.primarialipova.ro/


Raport de activitate – Primăria Orașului Lipova -  ANUL 2020 
 

- 56 - 

- organizarea activităţilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237-

95835/2010 şi de Dispoziţia D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3409220-23/2014 în ceea ce priveşte persoanele 

care în trimestrul anterior/anii anteriori au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de 

valabilitate al actului de identitate şi nu au solicitat punerea în legalitate; 

- organizarea activităţilor de punere în legalitate cu acte de identitate a persoanelor de etnie romă; 

- organizarea activităţilor de control şi instruire în unităţile de asistenţă socială de pe raza de 

competenţă, pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor asistate; 

- organizarea activităţilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D. nr. 3408704/2014 pe linia 

stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români originari din R. Moldova; 

- organizarea activităţilor prevăzute de Instrucţiunile nr. 393517/2006 privind reglementarea 

activităţilor cu caracter operativ desfăşurate de S.P.C.L.E.P. şi a modului de completare a cărţii de 

identitate provizorii – dacă este cazul; 

- a fost întocmit Planul de activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor pentru trimestrul III; 

- a fost întocmită Analiza activităţilor pe linie de evidenţă a persoanelor pentru trimestrul II; 

- a fost actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.P.C.L.E.P. 

 

Alte activităţi desfăşurate de către coordonatorul serviciului: 

- s-a asigurat permanenţa în cadrul biroului, cu ocazia celor două procese electorale;   

 

II. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A  PERSOANELOR ŞI INFORMATICĂ 

Pe linie de evidenţă a persoanelor, în perioada supusă analizei, au fost desfăşurate următoarele 

activităţi: 

-  au fost înregistrate 3517 cereri pentru eliberarea actelor de identitate. Pentru acestea au fost 

efectuate următoarele activităţi: primire şi verificare cereri şi documente anexate, au fost confruntate 

copiile documentelor anexate cu originalul şi au fost certificate pentru conformitate, au fost verificaţi 

solicitanţii În R.N.E.P., au fost preluate imaginile solicitanţiilor, au fost înregistrate în registrul de cereri. 

- au fost înregistrate 643 cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind 

stabilirea reţedinţei. Pentru acestea au fost efectuate următoarele activităţi: primire şi verificare cereri 

şi documente anexate, au fost confruntate copiile documentelor anexate cu originalul şi au fost 

certificate pentru conformitate, au fost verificaţi solicitanţii în R.N.E.P., au fost preluate imaginile 

solicitanţilor, după caz, au fost înregistrate în registrul de cereri; 

- în perioada supusă analizei, au fost produse 3517 acte de identitate, din care:  

 2707 cărţi de identitate; 

 167 cărţi de identitate provizorii; 

 643  vize de reşedinţe. 
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Actele de identitate au fost eliberate în termenul legal, termenul de eliberare fiind, în medie, 3 - 7 

zile.  

- au fost anulate şi ataşate la cotorul din care au fost extrase toate cărţile de identitate provizorii 

recuperate de la ghişeu şi/sau cele primite de la alt S.P.C.L.E.P.; 

- au fost întocmite procesele-verbale de distrugere a actelor de identitate: 

 pentru C.I., B.I., CA retrase la ghişeu, au fost distruse prin ardere un nr. de 2179; 

 pentru actele retrase în urma decesului au fost distruse prin ardere 435 acte de identitate; 

- au fost soluţionate 4  petiţii înregistrate la nivelul serviciului; 

- au fost întocmite 6 procese verbale de constatare și sancționare conform prevederilor O.U.G. 

nr.97/2005; 

- în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) au fost soluţionate 119 lucrări de furnizări date din 

R.N.E.P., fiind furnizate date pentru 777 persoane; 

- au fost efectuate 777 verificări în R.N.E.P. 

- în conformitate cu prevederile Planului de Măsuri D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr. 

1970237/14.12.2010-95835/30.12.2010 pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii 

în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de 

lege, au fost generate 1113 de invitaţii pentru persoanele care nu au solicitat eliberarea actului de 

identitate în trimestrul anterior, fiind expediate un număr de 1113 invitaţii, 43 de persoane fiind puse în 

legalitate până la data expedierii invitaţiilor; 

- au fost desfăşurate activităţi de informare a personalului din centrele de asistenţă socială de 

pe raza de competenţă, cu privire la obligaţiile ce le revin pe linia punerii în legalitate cu acte de 

identitate a persoanelor instituţionalizate; 

- au fost desfăşurate 2 controale la centrele de asistenă socială de pe raza de competenţă, fiind 

puse în legalitate cu acte de identitate 22 persoane instituţionalizate; 

- au fost puse în legalitate cu acte de identitate 25 persoane de etnie romă; 

- nu au fost eliberate cărţi de alegător întrucât tipărirea acestora a fost suspendată din cauza 

epuizării stocului de materiale consumabile. La nivelul serviciului nu există cărţi de alegător returnate 

de poliţiştii de ordine publică, pentru acestea fiind desfăşurate toate activităţiile specifice; 

- Au fost efectuate un nr. de 2 deplasări în teren cu camera mobilă în comunele Ghioroc și 

Conop, unde au fost preluate acte si imagini pentru întocmirea actelor de identitate la un nr. de 31 

de persoane, din care 0 reşedinţe; 
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- Au fost luate masuri specifice, de urgentare, de eliberare a actelor de identitate pentru procesele 

electorale 2020. 

Pentru perioada supusă analizei au fost întocmite şi transmise la D.J.E.P. Arad la termen, în 

conformitate cu Metodologia nr. 3462829/12.07.2012 privind întocmirea de către serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor a documentelor pe linie de management, organizarea activităţii 

de evidenţă a persoanelor şi stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit 

periodic la D.E.P.A.B.D. şi/sau la solicitarea D.J.E.P. Arad, următoarele situaţii statistice pe linie de 

evidenţă a persoanelor: 

- zilnic: situaţia indicatorilor sintetici  privind evidenţa persoanelor; 

- lunar: 

o statistica activităţii de evidenţă a persoanelor (Anexa1); 

o centralizator de inventariere al rebuturilor rezultate în activitatea specifică de operare-

prelucrare date personale în vederea producerii CI/CA; 

o situaţia cu privire la cetăţenii români originari din R. Moldova care au solicitat eliberarea 

unui act de identitate; 

- trimestrial: 

o analiza activităţii, pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea 

actelor de identitate în termenele prevăzute de lege; 

o analiza activităţii de punere în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 

persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială; 

 

În perioada supusă analizei nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la 

activitatea funcţionarilor din cadrul biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere 

sau de alta natură desfăşurându-şi activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa 

postului. 

De asemenea, nu au fost identificate cazuri de eliberare a actelor de identitate prin 

declinarea unei false identităţii. 

 

III. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

- au fost luate în evidenţă fiind înregistrate în R.N.E.P. 311 persoane; 

- au fost actualizate datele în R.N.E.P. conform documentelor anexate la cererile pentru eliberarea 

actelor de identitate/stabilire reşedinţă (date de identificare, statut civil, adrese de domiciliu/reşedinţă), a 

comunicărilor de deces, a comunicărilor de modificări pentru evidenţa persoanelor (copii sub 14 ani) sau 

a altor solicitări; 
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- au fost preluate în R.N.E.P. menţiunile privind dobândirea statutului de cetăţean român cu 

domiciliul în străinătate; 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ ŞI COLECTIVĂ 

Au fost restudiate, individual, ori de câte ori a fost necesar, prevederile O.U.G. nr. 97/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, precum şi radiogramele/instrucţiunile, metodologiile D.E.P.A.B.D. pe linie de evidenţă a 

persoanelor. 

 Au fost prelucrate radiograme/instrucţiuni/metodologii D.E.P.A.B.D. transmise de D.J.E.P. Arad 

cu toţi funcţionarii de evidenţă a persoanelor. 

 

V. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT 

A fost înregistrată în registrele serviciului toată corespondenţa, astfel: 

 în registrul general: 1220 lucrări; 

 în registrul de furnizări date: 170 lucrări; 

 în registrul de petiţii: 44 lucrări. 

Au fost distribuite toate lucrările înregistrate către salariaţii cărora le-au fost repartizate. 

Au fost expediate lucrările/răspunsurile către destinatari, prin poşta militară/civilă/pe condica de 

predare-primire, astfel: prin poşta militară 192 de lucrări trimise şi 673 preluate, prin poşta civilă 87 

lucrări, pe condica de predare-primire 365 lucrări. 

Au fost monitorizate în permanenţă lucrările transmise prin FTP, au fost listate, prezentate 

coordonatorului  pentru a fi rezoluţionate şi repartizate. 

 

II. PE LINIE  DE  STARE  CIVILĂ 

Alăturat anexăm şi raportul de activitate a Serviciului de Stare Civilă, compartiment care face parte 

din S.P.C.L.E.P. Lipova. 

Situaţie cu activitatea de Stare Civilă, din cadrul Primăriei oraşului Lipova, pentru perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020  

1. Nașteri înregistrate - 13 

2. Căsătorii înregistrate - 55 

3. Decese înregistrate - 130 

4. Acte transcrise - 29 

5. Schimbare de nume pe cale administrative - 1 

6. Hotărâri străine avizate de DEPABD BUCUREȘTI - 4 
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7. Rectificări acte stare civilă - 2 

8. Sentințe civile stabilire paternitate - 1 

9. Mențiuni operate exemplarul 1 – 531 

10. Sentințe divort - 39 

11. Mențiuni comunicate exemplarul 2 – 528 

12. Mențiuni primite pentru a se opera în registrul exemplarul 1 – 377 

13. Mențiuni comunicate exemplarul 1 – 172 

14. Certificate eliberate din care: 

 250 nașteri 

 130 căsătorii  

 165 decese 

Nivel procentual de realizare: 100% . 

 

2. SERVICIUL  PUBLIC  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI  AUTORITATE   

TUTELARĂ  

 

2.1. SERVICIUL  PUBLIC  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 

       I. 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 
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handicap GRAV cu ASISTENT PERSONAL conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

            - 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. 

     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; 
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- 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 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 
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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. 

     II. 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. 

 

2.2. AUTORITATE  TUTELARĂ 

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; 
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               - 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 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. 

9. Înlocuirea d-nei POP CORINA CĂTĂLINA – Secretar al oraşului Lipova în perioada concediului 

de odihnă sau ori de câte ori a lipsit din instituţie, preluând şi îndeplinindu-i sarcinile de serviciu în 

aceste perioade, conform celor specificate în fişa postului. 

10. Îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite de către şefii ierarhici, în măsura competenţei, sarcini 

nespecificate în mod expres în fişa postului. 
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3. COMPARTIMENT  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ 

3.1. CABINET  MEDICAL  ŞCOLAR – MEDICINĂ GENERALĂ 

  

Ca urmare a solicitării de prezentare a unui raport de activitate a activităţii desfăşurată pe 

parcursul anului 2020, în cadrul Cabinetului medical școlar Lipova , reprezentat prin dna. Dr. Cinghiță  

Carmen, medic primar M.G. copii, angajată a Primăriei Lipova. 

Activitatea cabinetului medical școlar a fost influențată de contextul pandemiei COVID 19. În 

acest context a existat o colaborare cu DSP Arad în vederea efectuării anchetelor epidemiologice în 

unitățile de învățământ, asigurând măsurile de ifienă și profilaxia recomandate.  

Au fost efectuate consultații medicale urgente și acțiuni de educație sanitară în colaborare cu 

serviciul administrativ al instituțiilor școlare, prin acțiuni de profilaxie medicală și igienă. 

Au fost realizate triaje prin scanare termometrizată a elevilor și profesorilor, precum și a 

personalului auxiliar din cadrul școlilor. 

A fost asigurată asistență medicală în timpul examenelor.  

Activitatea din punct de vedere statistic, defășurată de Cabinetul medical școlar din Orașul 

Lipova, în perioada ianuarie-decembrie 2020, este prezentată conform celor ce urmează. 

8. Medic primar Medicină Generală și Pediatrie: 1. 

9. Asistenți – medicină generală, principal:1; asistent medical generalist:1.  

10. Număr total de copii: 201 – preșcolari în 5 lcoații; 1692 – elevi, din care: 832 elevi 

(priamr și gimnazial) în 5 locații; 659 elevi – licee, în 2 locații (100 elevi școli 

profesionale). 

11. Consultații medicale (școlari și preșcolari): 594. 

12. Triaje prin scanare termometrizată a elevilor, profesorilor și personal auxiliar. 

13. Realizarea și supravegherea circuitelor de intrare și ieșire din unitățile de învățământ – 

dezinfectare, igienizare zilnică. 

14. Monitorizarea cazurilor de COID 19 și izolarea contacților. 

15. Examene medicale de triaj epidemiologic efectuate după fiecare vcanță: 2464. 

16. Colaborarea în anchetele epidemiologice cu DSP Arad. 

17. Acțiuni de igienă școlară, controale în spațiile de clasă și grupuri sanitare din toate 

locațiile. 

18. Acțiuni de educație pentru sănătate și instruire în regim de pandemie. 

19. Acțiuni de igienă preșcolară și alimentară, controale în grădinițe și remedierea situațiilor 

de nerespectare a protocoalelor impuse de legislație în vigoare OUG 28/2020 Art.352 
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Legea zădărnicirii combaterii bolilor. Fișe de calorii, organizarea circuitelor de servit 

masa, supravegherea surselor de aprovizionare cu alimente.  

20. Tratamente efectuate în cabinet: 54. 

21. Eliberare de scutiri medicale pentru orele de educație fizică: 73.  

-scutiri totale anuale de educație fizică: 32. 

                  15. număr total de preșcolari și elevi dispensarizați cu boli cronice: 106.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de activitate – Primăria Orașului Lipova -  ANUL 2020 
 

- 67 - 

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

modernitate. 

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. 

Viitorul oraşului va fi asigurat de o echipă închegată, unită, o echipă de oameni implicaţi, fiecare 

cu o vastă experienţă pe diverse direcţii. Cu multă muncă, răbdare şi perseverenţă vom duce, împreună, 

mai departe destinele acestei frumoase comunităţi.  

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 


