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PROCES-VERBAL 

 

încheiat astăzi, 27.10.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Orașului Lipova, convocat prin Dispoziţia nr.480/21.10.2022, emisă de Primarul oraşului Lipova 

 

 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Lipova, convocat pentru data de 27.10.2022, ora 14,00 

participă:dl. Pera Florin Fabius – Primarul oraşului Lipova, dl. Lăpădat Ioan – Viceprimarul orașului Lipova 

și consilier local și doamna Pop Corina Cătălina - Secretar General al oraşului Lipova, iar din totalul de 17 

consilieri locali aflaţi în funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 17 consilieri (doamna 

Guțiu Gianina-Irina, domnul Lupulescu Ciprian, domnul Pop Moise și domnul Teodorescu Gabriel-Sebastian 

sunt prezenți on-line). 

 

       Doamna Pop Corina Cătălina, Secretarul General al Orașului Lipova, solicită domnilor consilieri să 

aprobe Procesul Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Lipova, convocat de îndată, prin 

Dispoziţia nr.476/12.10.2022, pentru data de 12.10.2022, ora 15,00, emisă de Primarul oraşului Lipova. 

       Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu 17 voturi PENTRU, nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

       Grupul de consilieri PNL, inițiatorii proiectului, solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de 

hotărâre nr.69 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor publice 

umane din Orașul Lipova, aprobat prin Hotărârea nr.154/29.11.2019 a Consiliului Local al Orașului Lipova.  

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire Dispoziției nr.480/21.10.2022 privind 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 27.10.2022, ora 14,00, 

emisă de Primarul oraşului Lipova, precizând că, ulterior proiectelor de hotărâre menționate în Dispoziția 

nr.480/21.10.2022, au mai survenit modificări pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei, respectiv, 

 

     1. Proiect de hotărâre nr.169 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, str. Iancu 

Jianu, Orașul Lipova, jud. Arad” – inițiator Primarul orașului Lipova, rezultând următoarea ordine 

de zi: 

 

        1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Lipova, convocat de 

îndată, pentru data de 12.10.2022, ora 15,00 prin Dispoziția nr.476/12.10.2022, emisă de Primarul 

oraşului Lipova; 

 

        2. Proiect de hotărâre nr.168 pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 27.10.2022, ora 14,00 – inițiator Primarul orașului 

Lipova;  

 

       3. Proiect de hotărâre nr.70 privind reorganizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       4. Proiect de hotărâre nr.125 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al Liceului “ATANASIE MARIENESCU” Lipova,  

pentru anul școlar 2022-2023 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 



  

       5. Proiect de hotărâre nr.126 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova, în Comisia 

pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Liceului “ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul 

școlar 2022-2023 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

     

      6. Proiect de hotărâre nr.127 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în Comisia 

pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului “ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 

2022-2023 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      7. Proiect de hotărâre nr.128 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2022-2023 – inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

       

       8. Proiect de hotărâre nr.129 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în cadrul 

Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Liceul “SEVER BOCU” Lipova pentru anul școlar 2022-

2023 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

  

      9. Proiect de hotărâre nr.130 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în Comisia 

pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2022-2023 – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     10. Proiect de hotărâre nr.131 privind aprobarea  conținutului cadru al contractului de voluntariat care 

va fi încheiat cu personalul Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Lipova – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     11. Proiect de hotărâre nr.132 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

orașului Lipova, pe anul 2022 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

  

     12. Proiect de hotărâre nr.135 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     13.  Proiect de hotărâre nr.136 privind atribuirea în folosință gratuită către Crucea Roşie-subfiliala 

Lipova a unui spațiu, situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.25 – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

 

     14. Proiect de hotărâre nr.116 privind modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea 

nr.82/30.06.2021 a Consiliului Local Lipova privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Lipova – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     15. Proiect de hotărâre nr.117 privind aprobarea unui sens unic de circulaţie rutieră pe un tronson din 

strada Aurel Vlaicu, Oraş Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     16. Proiect de hotărâre nr.141 privind scutirea de la plata chiriei pe perioada 18.06.2022-18.06.2024, 

pentru doamna Nedelcu Dorina Simona, chiriaș al UAT Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     17. Proiect de hotărâre nr.147 privind aprobarea regulamentului și caietului de sarcini al serviciului de 

iluminat public al Oraşului Lipova - localităţile Lipova, Radna şi Şoimoş – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     18. Proiect de hotărâre nr.148 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 306309 Lipova, 

sub nr. cadastral 306309, situat în intravilanul Orașului Lipova, str. Lt. Vasile Bugariu – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

 

     19. Proiect de hotărâre nr.149 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 170 mp situat în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. Valea Mare nr. 544 – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

 



  

     20. Proiect de hotărâre nr.150 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 1569 mp situat în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. Valea Mare nr. 603 – inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

 

     21. Proiect de hotărâre nr.156 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 

aferente Programului pentru anii școlari 2023-2027 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     22. Proiect de hotărâre nr.157 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului 

orășenesc Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     23. Proiect de hotărâre nr.158 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

Orașului Lipova, a unor bunuri de natura mijloacelor fixe, aflate în administrare și folosință la S.C. 

Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     24. Proiect de hotărâre nr.159 pentru completarea Consiliului de Administrație al Clubului Polisportiv 

de Drept Public "Şoimii" Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     25.  Proiect de hotărâre nr.160 privind modificarea art.17 din contractul de administrare silvică a 

suprafeței de 548,40 ha fond forestier - proprietate publică a Oraşului Lipova, încheiat cu Direcția Silvică 

Arad prin Ocolul silvic Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     26.  Proiect de hotărâre nr.161 privind desemnarea unui membru titular al Comisiei de vânzare a 

spațiilor comerciale conform prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a 

statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, 

precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, la nivelul Orașului Lipova – inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

 

    27. Proiect de hotărâre nr.162 privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin Programului 

Operațional Sectorial Mediu „CL 9 - Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare în Ghioroc, 

Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova” către operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. – inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

 

     28. Proiect de hotărâre nr.163 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat asupra unor 

mijloace fixe aparținând Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     29. Proiect de hotărâre nr.164 privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației pentru 

masa lemnoasă fasonată – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     30. Proiect de hotărâre nr.165 privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 

nr.300024 Lipova sub nr. cad.300024, situat în Orașul Lipova, localitatea Şoimoş, Calea Devei, nr.190 – 

inițiator Primarul orașului Lipova;  

 

     31. Proiect de hotărâre nr.166 privind reglementarea situației juridice a unor terenuri situate în Orașul 

Lipova, loc. Lipova, strada Oborului – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     32. Proiect de hotărâre nr.167 privind rectificarea Bugetului General  Consolidat de Venituri și 

Cheltuieli, pentru anul 2022, al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     33. Proiect de hotărâre nr.169 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții „Extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, str. Iancu Jianu, Orașul Lipova, jud. 

Arad” – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

    34. Petiții, rapoarte de activitate, adrese provenite de la alte instituții, întrebări și interpelări. 

      

        Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.2 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.168 pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocat pentru data de 27.10.2022 ora 14,00 – inițiator Primarul 



  

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

Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Pop Corina Cătălina – 

Secretar General al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Supus la vot, cu modificările propuse, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi 

„PENTRU” nicio ABȚINERE și niciun vot ÎMPOTRIVĂ.     

     
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.3 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.70 privind reorganizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare 

întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 

către domnul Stana Cosmin Adrian, inspector în cadrul Compartimentului Protecție Civilă din aparatul de 

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

        Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că au intervenit modificări în structura de 

personal a instituțiilor implicate în această activitate, acest proiect de hotărâre fiind necesar și oportun. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.  

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.4 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr. 125 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al Liceului “ATANASIE MARIENESCU” Lipova, pentru anul școlar 

2022-2023 - inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 

către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna 

Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

     Doamna Bandici Raluca Maria o propune pe doamna Popa Mirela. 

     Domnul Ștefănescu Laurian-Florin îl propune pe domnul Boia Stelean-Ioan. 

     Doamna Popa Mirela îl propune pe domnul Zaban Edwin Alexandru. 

Nemaiexistând alte propuneri, se supun la vot propunerile. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „PENTRU” și trei 

„ABȚINERI”(Doamna Popa Mirela, domnul Boia Stelean-Ioan, domnul Zaban Edwin Alexandru).      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.5 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 126 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova, în 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Liceului “ATANASIE MARIENESCU” 

Lipova, pentru anul școlar 2022-2023 – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 

referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de 

specialitate, întocmit de către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum 

și documentelor anexe ale proiectului. 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

      Doamna Popa Mirela îl propune pe domnul Pop Moise.Nemaiexistând alte propuneri, se supune la vot. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „PENTRU” și o 

„ABȚINERE”(domnul Pop Moise).      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.6 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.127 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului “ATANASIE MARIENESCU” 

Lipova, pentru anul școlar 2022-2023– inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 

referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de 

specialitate, întocmit de către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum 

și documentelor anexe ale proiectului. 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

       Domnul Lăpădat Ioan îl propune pe domnul Pop Moise. Nemaiexistând alte propuneri, se supune la 

vot. 



  

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „PENTRU” și o 

„ABȚINERE”(domnul Pop Moise).      

     

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.7 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.128 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2022-2023 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera 

Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Pop Corina 

Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

      Doamna Popa Mirela îl propune pe domnul Crăciun Dorin-Titel. 

      Domnul Pandelea Gheorghe îl propune pe domnul Gârbovan Gheorghe. Nemaiexistând alte propuneri, 

se supun la vot propunerile. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „PENTRU” și două 

”ABȚINERI”(domnul Crăciun Dorin-Titel și domnul Gârbovan Gheorghe). 

 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.8 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.129 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în cadrul 

Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Liceul “SEVER BOCU” Lipova pentru anul 

școlar 2022-2023 - inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare 

întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 

către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe 

ale proiectului. 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

      Domnul Tamaș Dorin Ciprian îl propune pe domnul Teodorescu Gabriel-Sebastian.Nemaiexistând alte 

propuneri, se supune la vot. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „PENTRU” și o 

„ABȚINERE”(domnul Teodorescu Gabriel-Sebastian).      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.9 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.130 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lipova în Comisia 

pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar 

şi promovarea interculturalităţii din cadrul Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 

2022-2023  – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de 

către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna 

Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

     Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

      Domnul Tamaș Dorin Ciprian îl propune pe domnul Novăcescu Raul. Nemaiexistând alte propuneri, se 

supune la vot. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „PENTRU” și o 

„ABȚINERE”(domnul Novăcescu Raul).      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.10 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.131 privind aprobarea  conținutului cadru al contractului de voluntariat 

care va fi încheiat cu personalul Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al 

Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit 

de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către 

domnul Filip Ciprian Ioan Dan, șef Serviciu Public Voluntar pentru Situații de Urgență din aparatul de 

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

        Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că este necesară aprobarea, prin 

hotărâre de consiliu, a unui contract cadru, care să servească interesele comunității, indiferent de 

schimbările survenite în structura de conducere a orașului. 

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE 

și niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 



  

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.11 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.132 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

orașului Lipova, pe anul 2022 – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de 

aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 

întocmit de către domnul Stana Cosmin Adrian, inspector în cadrul Compartimentului Protecție Civilă din 

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

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că este obligația, conform prevederilor 

legale, de actualizare anuală de către primar și aprobare de către consiliul local, a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.12 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.135 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii - inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului 

de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 

întocmit de către doamna Ardelean Marinela, inspector în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări 

Transporturi, Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că sunt două apartamente libere, comisia 

socială a analizat dosarele, fiind acordat un punctaj în baza căruia s-au repartizat locuințele. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.13 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.136 privind atribuirea în folosință gratuită către Crucea Roşie-subfiliala 

Lipova a unui spațiu, situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.25 – inițiator 

Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-

Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Ardelean Marinela, 

inspector în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi, Compartimentul Administrarea 

Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că în urma analizării cererii 

nr.17927/16.11.2021 depusă de către Crucea Roşie Română filiala Arad pentru atribuirea unui spaţiu în 

folosinţă gratuită s-a identificat spațiul și se propune acordarea dreptul de folosință gratuită pentru o 

perioada de 5 ani în favoarea Crucii Roşii Române subfiliala Lipova. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.14 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.116 privind modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea 

nr.82/30.06.2021 a Consiliului Local Lipova privind aprobarea nomenclatorului stradal al 

Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit 

de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către 

doamna Suba Cristina Sorina, Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi din 

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

       Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că se supune spre aprobare modificarea și 

completarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.82/30.06.2021 a Consiliului Local Lipova, privind aprobarea 

nomenclatorului stradal al Oraşului Lipova, în sensul stabilirii repartiției străzilor pe fiecare localitate în 

parte. 

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE 

și niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.15 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.117 privind aprobarea unui sens unic de circulaţie rutieră pe un tronson 

din strada Aurel Vlaicu, Oraş Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 

referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de 



  

specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT 

și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că justificarea propunerii unui sens unic de 

circulaţie pe tronsonul antemenționat din str. Aurel Vlaicu, derivă din traficul îngreunat pe acesastă arteră, 

fapt ce generează greutate în trafic, cu risc de evenimente rutiere.Propunerile formulate se încadrează în 

prevederile Planului Urbanistic General al orasului Lipova și corespund cu politica de dezvoltare urbana a 

orașului. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.16 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.141 privind scutirea de la plata chiriei pe perioada 18.06.2022-18.06.2024, 

pentru doamna Nedelcu Dorina Simona, chiriaș al UAT Lipova - inițiator Primarul orașului Lipova. Se 

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

şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Ardelean Marinela, inspector în cadrul Serviciului 

Urbanism AT și Autorizări Transporturi, Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din 

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

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că doamna Nedelcu Dorina Simona este 

reprezentant legal al minorei Nedelcu Alesia Nicole, cu certificatul de încadrare în grad de handicap grav 

cu asistent personal.Titularul certificatului beneficiază de toate drepturile și accesibilitățile prevăzute de 

Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător gradului de 

handicap stabilit. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.17 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.147 privind aprobarea regulamentului și caietului de sarcini al serviciului 

de iluminat public al Oraşului Lipova - localităţile Lipova, Radna şi Şoimoş – inițiator Primarul 

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

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

Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că este necesară aprobarea prin hotărâre a 

consiliului local a regulamentului si caietului de sarcini a serviciului, în conformitate cu regulamentul-cadru 

şi caietul de sarcini-cadru, aprobate de A.N.R.S.C. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.18 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.148 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 306309 

Lipova, sub nr. cadastral 306309, situat în intravilanul Orașului Lipova, str. Lt. Vasile Bugariu – 

inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera 

Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba 

Cristina Sorina, Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de 

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

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că proiectul de hotărâre reprezintă 

amplasamentul celor două loturi alăturate ale aceleiași parcele situate în parcul central, proiectul de 

hotărâre supus spre aprobare propunându-şi să separe cimitirul şi monumentul soldaţilor sovietici din al 

II-lea război mondial de incinta parcului, pentru evidențierea corectă în inventarul domeniului public. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.19 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.149 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 170 mp situat în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. Valea Mare nr. 544 – inițiator 

Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-



  

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

Sorina, Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate 

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

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că efectuarea primei înscrieri în cartea 

funciară a lotului în suprafață de 170 mp prin diminuarea suprafeței înscrisă în CF 300816 Lipova, sub nr. 

top.1824...1823/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/2/1/1/1, aflată în proprietatea Orașului Lipova-domeniul privat, 

derivă din necesitatea reglementarii situatiei juridice a terenului, în condițiile în care această  parcelă nu 

este  înscrisă în documentele de publicitate imobiliară. Imobilul este situat în orasul Lipova, str. Valea 

Mare, nr.544, pe acest teren fiind amplasată casă de locuit și anexă gospodărească, proprietate a d-nei 

Tănase Elisabeta. După întabularea terenului, se va nota și construcția în domeniul privat al orașului 

Lipova, în prezent neîntabulată nici aceasta. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.20 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.150 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în suprafață de 

1569 mp situat în Orașul Lipova, localitatea Radna, str. Valea Mare nr.603 - inițiator Primarul 

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

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

Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că efectuarea primei înscrieri în cartea 

funciară a lotului în suprafață de 1569 mp prin diminuarea suprafeței înscrisă în CF 300816 Lipova, sub nr. 

top.1824...1823/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/2/1/1/1, aflată în proprietatea Orașului Lipova-domeniul privat, 

derivă din necesitatea reglementarii situatiei juridice a terenului, în condițiile în care această  parcelă nu 

este  înscrisă în documentele de publicitate imobiliară. 

 Imobilul este situat în orasul Lipova, str. Valea Mare, nr.603, pe acest teren fiind amplasată casă 

de locuit. Odată cu întabularea terenului, se notează si construcția in domeniul privat al orașului Lipova, în 

prezent neîntabulată nici aceasta. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.21 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.156 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru anii școlari 2023-2027 – inițiator 

Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-

Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către domnișoara Spătar 

Alexandra Doris, consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții publice, din aparatul de 

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

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.22 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.157 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului 

orășenesc Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare 

întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 

către doamna Bătrâna Adriana Ronelia, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare 

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

       Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că ținând cont de considerentele cuprinse 

în nota justificativă privind solicitarea de aprobare a organigramei și statul de funcții al Spitalului 

Orășenesc Lipova, consiliile locale aprobă propunerile privind modificarea structurii organizatorice, 

reorganizarea și restructurarea pentru spitalele publice din domeniul de competență cu avizul conform al 

Ministerului Sănătăţii Publice. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 



  

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.23 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.158 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

Orașului Lipova, a unor bunuri de natura mijloacelor fixe, aflate în administrare și folosință la 

S.C. Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune – inițiator Primarul orașului 

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

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

cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că lista bunurilor propuse a fi trecute din 

domeniul public în domeniul privat al Orașului Lipova, concesionate către Compania de Apă arad SA, care 

au fost propuse spre casare a fost aprobată în Consiliul de Administrație a Companiei de Apă Arad.  

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.24 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.159 pentru completarea Consiliului de Administrație al Clubului Polisportiv de 

Drept Public "Şoimii" Lipova - inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de 

aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 

întocmit de către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

     Domnul Gârbovan Gheorghe îl propune pe domnul Crăciun Dorin-Titel. Nemaiexistând alte propuneri, 

se supune la vot. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu  16 voturi „PENTRU” și o 

”ABȚINERE”(domnul Crăciun Dorin-Titel).      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.25 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.160 privind modificarea art.17 din contractul de administrare silvică a 

suprafeței de 548,40 ha fond forestier - proprietate publică a Oraşului Lipova, încheiat cu 

Direcția Silvică Arad prin Ocolul silvic Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 

referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de 

specialitate, întocmit de către domnul Bulzan Dumitru, șef Birou agricol din aparatul de specialitate al 

Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că este necesară și oportună modificarea 

art.17 din contractul de administrare silvică, respectiv regularizarea sumelor între părțile contractante se 

va efectua la finalul anului, când există fonduri pentru plata cheltuielilor efectuate de administratorul 

fondului forestier (perioada de exploatare începând în luna septembrie), evitându-se astfel plata 

penalităților. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.26 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.161 privind desemnarea unui membru titular al Comisiei de vânzare a 

spațiilor comerciale conform prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor 

proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor 

județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes 

local, la nivelul Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de 

aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 

întocmit de către doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al oraşului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, solicită doamnelor și domnilor consilieri să facă 

propuneri. 

      Domnul Crăciun Dorin-Titel îl propune pe domnul Pandelea Gheorghe ca membru titular în comisia de 

vânzare a spațiilor comerciale. 

      Doamna Nicolae Daniela îl propune pe domnul Tamaș Dorin Ciprian ca membru titular în comisia de 

vânzare a spațiilor comerciale.  



  

      Având în vedere cele două propuneri, doamna Pop Corina Cătălina, Secretarul General al Orașului 

Lipova, solicită o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot. 

       Supus la vot, ulterior desfășurării votului secret, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 9 

voturi „PENTRU”.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.27 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.162 privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin Programului 

Operațional Sectorial Mediu „CL 9 - Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare 

în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova” către operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad 

S.A . – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către 

dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către către domnul 

Olariu Căsăuțeanu Răzvan Nicolae, consilier superior în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări 

Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 

proiectului.  

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că aprobarea proiectul de hotărâre privind 

completarea inventarului domeniului public al oraşului Lipova, cu mijloacele  fixe ce au făcut obiectul 

investiţiei, este necesar pentru aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune 

prin concesiune nr. 648/30.12.2009, încheiat între Oraşul Lipova şi S.C. Compania de Apa Arad S.A. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.28 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre nr.163 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat asupra unor mijloace 

fixe aparținând Orașului Lipova - inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de 

aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 

întocmit de către către domnul Dabici Cosmin Cotyso, director în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 

Reparații) Zone Verzi,  din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor 

anexe ale proiectului.  

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că bunurile propuse spre închiriere cu titlu 

gratuit vor fi utilizate de către Agro Mineral RWS SRL exclusiv pentru activitatea de salubrizare menajeră 

pe teritoriul administrativ al Orașului Lipova (localitățile Lipova, Radna și Șoimoș).Propunerea de comodat 

asupra mijloacelor fixe aparținând Orașului Lipova vine în scopul de a fluidiza activitatea de colectare şi 

transfer a deşeurilor, pe perioada valabilității contractului. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.29 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.164 privind stabilirea prețurilor de referință și de pornire a licitației 

pentru masa lemnoasă fasonată – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de 

aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, 

întocmit de către domnul Sălășan Ion Florentin, agent agricol în cadrul Biroului Agricol din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

     Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că în urma analizării adreseler Ocolului 

Silvic Lipova, prin care solicită aprobarea prin hotărâre de consiliu a prețurilor în vederea organizării 

licitației publice de către Direcția Silvică Arad, acest proiect de hotărâre este necesar și oportun. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.30 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.165 privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF 

nr.300024 Lipova sub nr. cad.300024, situat în Orașul Lipova, localitatea Şoimoş, Calea Devei, 

nr.190 – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare întocmit de către 

dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de către doamna Suba 

Cristina Sorina, Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de 

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

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că terenul este situat în intravilanul 

orașului Lipova, localitatea Şoimoş, Calea Devei, nr.190. Pe terenul antemenţionat s-a încheiat un contract 



  

de concesiune pentru o suprafață de 300 mp, în urma rectificării suprafeței din cartea funciară, suprafaţa 

rectificată a terenului fiind de 1004 mp. În aceste condiţii este necesară reglementarea situaţiei juridice a 

terenului prin trecerea terenului din domeniul privat al Statului Român în domeniul privat al oraşului, 

urmată de dezlipirea suprafeţei de 300 mp corespunzătoare contractului de concesiune. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.31 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.166 privind reglementarea situației juridice a unor terenuri situate în 

Orașul Lipova, loc. Lipova, strada Oborului – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată 

referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de 

specialitate, întocmit de către doamna Suba Cristina Sorina, Arhitect Șef în cadrul Serviciului Urbanism AT 

și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului. 

     Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că Oraşul Lipova a demarat proiectul de 

reabilitare a infrastructurii rutiere pe str. Oborului II, zona blocurilor, fapt pentru care acest amplasament 

este necesar a fi întabulat în documentele de publicitate imobiliară. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință dă citire punctului nr.32 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.167 privind rectificarea Bugetului General Consolidat de Venituri și 

Cheltuieli, pentru anul 2022, al  Oraşului Lipova - inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire 

totodată referatului de aprobare întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi 

raportului de specialitate, întocmit de către doamna Păulișan Gabriela, Șef Serviciu Buget, Finanţe 

Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale 

proiectului. 

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că are un amendament, respectiv 

suplimentarea bugetului cu 200 mii lei, bani repartizați prin H.G. nr.1306/2022 privind alocarea unei sume 

din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 

      Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, supune la vot amendamentul domnului Primar. 

      Supus la vot, amendamentul domnului Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, este APROBAT cu  

17 voturi „PENTRU”.      

       Supus la vot, cu amendamentul aprobat al domnului Pera Florin Fabius, Primarul orașului 

Lipova, proiectul de hotărâre este APROBAT cu  17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și niciun 

vot ÎMPOTRIVĂ.         

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.33 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.169 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții „Extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, str. Iancu Jianu, Orașul 

Lipova, jud. Arad” – inițiator Primarul orașului Lipova. Se dă citire totodată referatului de aprobare 

întocmit de către dl.Pera Florin-Fabius, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate, întocmit de 

către către domnul Olariu Căsăuțeanu Răzvan Nicolae, consilier superior în cadrul Serviciului Urbanism AT 

și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, precum și 

documentelor anexe ale proiectului.  

      Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că în zona studiată nu există rețele de apă 

potabilă și canal menajer la care pot fi racordate/branșate clădirile ce urmează a fi realizate prin diverse 

programe de finanțare, astfel, aprobarea proiectului de hotărâre este necesară pentru întocmirea 

documentațiilor tehnico-economice în vederea realizării investiției. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 17 voturi „PENTRU” nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ.      

 
       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire punctului nr.34 de pe ordinea de zi, petiții, 

rapoarte de activitate, adrese provenite de la alte instituții, întrebări și interpelări. 

1. Raportul nr.13.882/12.08.2022 a S.V.S.U., de analiză a activității de prevenire împotriva 

incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate 

de serviciul voluntar în semestrul I 2022 în sectorul de competență. 



  

Domnii consilieri au luat cunoștință de conținutul acestuia. 

 

      2. Petiția SC Ardealul Nou SRL, înregistrată la Primăria orașului Lipova sub nr.15733/16.09.2022, prin 

care își exprimă intenția de a investi pentru reabilitarea Cetății Șoimoș și a terenurilor aferente. 

       Domnul consilier Zaban Edwin Alexandru consideră că sunt foarte puține date, ar trebui să fie mai 

expliciți. 

       Domnul consilier Novăcescu Raul s-a informat despre această societate și nu consideră că este de 

încredere, în sensul că societatea are cifră de afaceri zero, angajați zero, cum ar putea investi în 

reabilitarea Cetății?  

      Supus la vot, acordul de principiu nu este votat cu vot favorabil – 0 voturi pentru. 

 

      3. Petiția domnului Popa Gheorhe, înregistrată la Primăria Lipova sub nr.15.350/09.09.2022, prin care 

solicită cumpărarea unui imobil și a terenului aferent, situat în Orașul Lipova, localitatea Lipove, 

str.Libertății nr.6. 

       Doamnele și domnii consilieri consideră că terenul menționat nu poate fi vândut direct, construcțiile 

fiind provizorii, dar, se vor efectua toate demersurile necesare organizării licitației publice pentru vânzarea 

terenului, domnul Popa Gheorghe nebeneficiind de dreptul de preempțiune. 

        

      4. Petiția domnului Vasiescu Gheorghe, înregistrată la Primăria Lipova sub nr.17.448/14.10.2022, prin 

care solicită suportarea cheltuielilor, de către Primăria orașului Lipova, pentru redactarea cărții album 

Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Lipova - Biserică Istorică. 

      Domnul consilier Boia Stelean-Ioan spune că este un lucru pozitiv, dar trebuie să fim atenți la clauzele 

din contractul cu firma care va edita cartea. 

           Supusă la vot, se acordă ACORD DE PRINCIPIU, 17 voturi „PENTRU”. 

 

        5. Petiția Liceului „Atanasie Marienescu” Lipova nr.887/10.10.2022, înregistrată la Primăria Lipova 

sub nr.17.142/11.10.2022, prin carea aduce la cunoștință Consiliului local deficiențele care afectează 

desfășurarea activităților din cadrul localului III, situat pe strada 9 Mai și a localului nr.II, situat pe strada 

Iancu Jianu. 

       Domnul Pera Florin Fabius, Primarul orașului Lipova, spune că, pentru localul III, situat pe strada 9 

Mai nu se poate face nimic, clădirea nu este a noastră, este a Parohiei Ortodoxe, putem face doar mici 

reparații.Dacă Parohia ne-ar da-o în administrare, s-ar putea accesa fonduri. 

        Domnii consilieri au luat cunoștință de conținutul acesteia. 

 

       6. Petiția Clubului Polisportiv de drept public „Șoimii Lipova” nr.454/23.08.2022, înregistrată la 

Primăria Lipova sub nr.14.598/29.08.2022 prin care aduce la cunoștință Consiliului local refuzul structurii 

sportive de însușire a recomandărilor formulate în raportul de audit public intern nr.14.157/22.08.2022. 

        Domnii consilieri au luat cunoștință de conținutul acesteia. 

  

        7. Petiția doamnei Hanganu Daniela, înregistrată la Primăria Lipova sub nr.15.577/14.09.2022, prin 

care solicită închirierea unui teren în suprafață de 302 mp, situat în imediata apropriere a domiciliului 

petentei.Doamnele și domnii consilieri nu sunt de acord cu închirierea terenului, dacă dorește poate să 

cumpere terenul. 

        Supusă la vot, se acordă ACORD DE PRINCIPIU, 17 voturi „PENTRU” cumpărare. 

 

 

Se declară închisă ședința, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 3(trei) 

exemplare originale. 

 

  

 

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

convocat pentru data de 28.11.2022, ora 13,00 cu 16 voturi PENTRU, nicio ABȚINERE și niciun 

vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

 

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

                  Daniela NICOLAE                                      Corina Cătălina POP 


