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PROCES-VERBAL 

 

încheiat astăzi, 28.07.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Orașului Lipova, convocat prin Dispoziţia nr.401/22.07.2022, emisă de Primarul oraşului 

Lipova 

 

 

          La şedinţa ordinară a Consiliului Local Lipova, convocat pentru data de 28.07.2022 

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 16 consilieri locali aflaţi în funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 15 

consilieri, (doamna Nicolae Daniela, domnul Tamaș Dorin Ciprian, domnul Backin Bernhard-Peter, 

domnul Pandelea Gheorghe, domnul Pop Moise sunt prezenți on-line), absentă fiind doamna Bandici 

Raluca Maria. 

           

           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 pentru data de 13.07.2022, ora 13,00, prin Dispoziția nr.394/13.07.2022, emisă de Primarul 

oraşului Lipova. 

        Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu 15 voturi PENTRU, nicio 

ABȚINERE și niciun vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

         Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire Dispoziției nr.401/22.07.2022 

privind convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, convocat pentru data de 

18.07.2022, ora 15,00 cu următoarea ordine de zi: 

 

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

îndată, pentru data de 13.07.2022, ora 13,00 prin Dispoziția nr.394/13.07.2022, emisă de Primarul 

oraşului Lipova; 

 

        2. Proiect de hotărâre nr.115 pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 28.07.2022, ora 15,00 – inițiator Primarul orașului 

Lipova;  

 

       3. Proiect de hotărâre nr.107 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

local în cadrul Consiliului Local al Orașului Lipova al domnului SALAȘAN CRISTIAN-IOAN şi 

declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia; 

 

       4.  Proiect de hotărâre nr.64 privind atribuirea unui spațiu cu destinația de birou parlamentar – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       5. Proiect de hotărâre nr.100 privind rectificarea bugetului general consolidat de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2022 al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       6. Proiect de hotărâre nr.108 privind repartizarea excedentului bugetar al anilor precedenţi 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local în anul 2022 – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

       7. Proiect de hotărâre nr.109 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova 

pentru trimestrul II al anului 2022 – inițiator Primarul orașului Lipova; 



  

 

      8. Proiect de hotărâre nr.63 privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare pentru 

semestrul II al anului școlar 2021-2022 la nivelul Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

      9. Proiect de hotărâre nr.90 privind aprobarea colaborării între Orașul Lipova și Județul Arad, în 

vederea constituirii Comisiei Economice Consultative – inițiator Primarul orașului Lipova; 

  

     10. Proiect de hotărâre nr.110 privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc 

reţeaua de apă-canal a Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     11. Proiect de hotărâre nr.91 privind aprobarea unor măsuri referitoare la imobilele înscrise în 

C.F. nr.305111 Lipova, nr. cad.305111 și C.F. nr. 307902 Lipova, nr. cad.307902 – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

  

     12. Proiect de hotărâre nr.71 privind atribuirea în folosință gratuită către Casa de Ajutor Reciproc 

a Pensionarilor Lipova a unui spațiu, situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.26 

– inițiator Primarul orașului Lipova; 

  

     13. Proiect de hotărâre nr.112 privind aprobarea unor măsuri vizând serviciul de salubrizare al 

Orașului Lipova, respectiv a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     14. Proiect de hotărâre nr.113 privind atestarea administratorilor de condominii din Orașul 

Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

    15. Proiect de hotărâre nr. 111 privind aprobarea unor măsuri vizând reorganizarea Clubului 

Polisportiv de Drept Public „Şoimii Lipova” – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

    16. Proiect de hotărâre nr. 65 privind aprobarea unor măsuri referitoare la imobilele înscrise în CF 

nr.301496 Lipova, nr. cad.301496-C2, 301496-C3 și 301496-C5 și CF nr.301354 Lipova, nr. cad. 

301354 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

    17. Proiect de hotărâre nr.66 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului 

Polisportiv de Drept Public „Şoimii Lipova” pe anul 2022 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

    18. Proiect de hotărâre nr.114 pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 

nr.45/24.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiţii “Construire creșă mică, orașul Lipova, județul Arad” – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

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

 

        Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.2 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr.115 pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local Lipova, convocat de îndată, pentru data de 28.07.2022 ora 15,00 – 

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 către 

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

ale proiectului. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru” nicio 

ABȚINERE și niciun vot ÎMPOTRIVĂ.         

 

      Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.3 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 107 privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Lipova al domnului SALAȘAN 

CRISTIAN-IOAN şi declararea ca vacant al locului de consilier al acestuia – inițiator Primarul 



  

orașului Lipova. Se dă citire totodată referatul constatator întocmit de dl.Florin-Fabius PERA, Primar 

al oraşului Lipova şi de către d-na Corina Cătălina POP, Secretar General al Oraşului Lipova. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

          

       Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.4 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 64 privind atribuirea unui spațiu cu destinația de birou 

parlamentar – 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 Serviciul Urbanism AT și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului 

Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este RESPINS cu 7 voturi „pentru” și 8(OPT) 

„abțineri”(consilierii PNL, PRO ROMÂNIA și USR). 

 

         Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.5 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 100 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 Lupulescu Ciprian propune suplimentarea bugetului pentru Liceul Atanasie Marienescu 

cu 87.500 lei. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

          Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.6 de pe ordinea de 

zi, proiect de hotărâre nr. 108 privind repartizarea excedentului bugetar al anilor 

precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local în 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 doamna 

Păulișan Gabriela, Șef Serviciu Buget, Finanţe Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 

Orașului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru” și 1(una) 

„abținere”(Zaban Edwin Alexandru). 

          

       Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.7 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 109 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului 

Lipova pentru trimestrul II al anului 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 doamna Păulișan Gabriela, Șef Serviciu Buget, Finanţe 

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

anexe ale proiectului. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

        Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.8 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 63 privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare pentru 

semestrul II al anului școlar 2021-2022 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 către doamna Pop Corina 

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

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

       Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.9 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 90 privind aprobarea colaborării între Orașul Lipova și Județul 

Arad, în vederea constituirii Comisiei Economice Consultative – 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 Compartimentul Implementări Proiecte 

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

proiectului. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 



  

          

      Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.10 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 110 privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc 

reţeaua de apă-canal a 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. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.11 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 91 privind aprobarea unor măsuri referitoare la imobilele înscrise 

în C.F. nr.305111 Lipova, nr. cad.305111 și C.F. nr. 307902 Lipova, nr. cad.307902 – 

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. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.12 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 71 privind atribuirea în folosință gratuită către Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor Lipova a unui spațiu, situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, str. 

Nicolae Bălcescu, nr.26 – 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. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 12 voturi „pentru” și 3(trei) 

„abțineri”(consilierii USR și PRO ROMÂNIA). 

                  

      Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.13 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 112 privind aprobarea unor măsuri vizând serviciul de salubrizare 

al Orașului Lipova, respectiv a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 

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 

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. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

        Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.14 de pe ordinea de 

zi, proiect de hotărâre nr. 113 privind atestarea administratorilor de condominii din Orașul 

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 

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

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

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

       Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.15 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 111 privind aprobarea unor măsuri vizând reorganizarea 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. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 9 voturi „pentru” și 6(șase) 

„abțineri”(Backin Bernhard-Peter, Lupulescu Ciprian, Ștefănescu Laurian-Florin, Nicolae 

Daniela, Novăcescu Raul, Tamaș Dorin-Ciprian). 

          



  

       Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.16 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 65 privind aprobarea unor măsuri referitoare la imobilele înscrise 

în CF nr.301496 Lipova, nr. cad.301496-C2, 301496-C3 și 301496-C5 și CF nr.301354 

Lipova, nr. cad. 301354 – 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. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 10 voturi „pentru” și (cinci) 

„abțineri”(Backin Bernhard-Peter, Lupulescu Ciprian, Nicolae Daniela, Novăcescu Raul, 

Tamaș Dorin-Ciprian). 

 

       Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.17 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 66 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului 

Polisportiv de Drept Public „Şoimii 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 doamna Păulișan Gabriela, Șef 

Serviciu Buget, Finanţe Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, 

precum și documentelor anexe ale proiectului. 

        Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 10 voturi „pentru” și (cinci) 

„abțineri”(Backin Bernhard-Peter, Lupulescu Ciprian, Nicolae Daniela, Novăcescu Raul, 

Tamaș Dorin-Ciprian). 

 

      Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.18 de pe ordinea de zi, 

proiect de hotărâre nr. 114 pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 

nr.45/24.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire creșă 

mică, orașul Lipova, județul 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.  

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

      Dl. Gârbovan Gheorghe, președintele de ședință, dă citire punctului nr.19 de pe ordinea de zi, 

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

 

        1.Raportul nr.11.393/15.07.2022 privind activitatea asistenților personali 

desfășurată în semestrul I al anului 2022. 

          Doamnele și domnii consilieri au luat la cunoștință despre conținutul acestuia.  

 

        2. Adresele nr.12959 și 12960/26.07.2022 a Spitalului Orășenesc Lipova. 

         Doamnele și domnii consilieri au luat la cunoștință despre conținutul acestora.  

 

 

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 extraordinară a Consiliului Local 

Lipova, convocat  pentru data de 29.08.2022, ora 12,00 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 


