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MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA, CONVOCAT PENTRU DATA DE 

28.11.2022, ORA 13,00 

 

 

La şedinţa ordinară a Consiliului Local Lipova, convocat pentru data de 28.11.2022 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 17 consilieri 

locali aflaţi în funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 16 consilieri (d-na Bandici Raluca-

Maria și dl. Novăcescu Raul sunt prezenți on-line, dl.Șefănescu Laurian-Florin este absent). 

 

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

aprobe Procesul Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Lipova, convocat prin Dispoziţia 

nr.480/21.10.2022, pentru data de 27.10.2022, ora 14,00, emisă de Primarul oraşului Lipova. 

       Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu 16 voturi PENTRU, nicio ABȚINERE și 

niciun vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

       Doamna Nicolae Daniela, președinta de ședință, dă citire Dispoziției nr.502/21.11.2022 privind 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 28.11.2022, ora 13,00, 

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

nr.502/21.11.2022, au mai survenit modificări pe ordinea de zi a şedinţei, respectiv, 2 proiecte de 

hotărâri în suplimentarea ordinii de zi și o retragere a unui proiect, după cum urmează:  

 

     1. Proiect de hotărâre nr.183 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Contractului 

de delegare  a serviciului de iluminat public al Orasului Lipova, în localităţile Lipova, Radna si 

Şoimoş   – inițiator Primarul orașului Lipova, 

     2. Proiect de hotărâre nr.184 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor 

Liceului ”Atanasie Marienescu” Lipova și Liceului ”Sever Bocu” Lipova, în cadrul Programului - 

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat – inițiator Primarul orașului Lipova, 

     3.  Retragerea proiectului de hotărâre nr.180 privind aprobarea proiectului “Dotarea 

Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Lipova” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul 

Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești - I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul 

de proiecte MS-0013 - inițiator Primarul orașului Lipova, rezultând următoarea ordine de zi: 

 

       1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Lipova, convocat pentru data 

de 27.10.2022, ora 14,00 prin Dispoziția nr.480/21.10.2022, emisă de Primarul oraşului Lipova; 

 

       2. Proiect de hotărâre nr.182 pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 28.11.2022, ora 13,00 – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

       3. Proiect de hotărâre nr.174 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă – inițiator Primarul orașului 

Lipova;    

 

       4. Proiect de hotărâre nr.170 privind modificarea componenței Comisiei de sistematizare a circulației 

rutiere și pietonale pe raza administrativ-teritorială a Orașului Lipova, constituită prin Hotărârea 



  

nr.35/24.03.022 privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale pe 

raza administrativ-teritorială a Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       5. Proiect de hotărâre nr.171 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; 

 

      6. Proiect de hotărâre nr.172 privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare care se acordă în 

anul școlar 2022-2023, la nivelul Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      7. Proiect de hotărâre nr.173 privind rectificarea Bugetului General Consolidat de Venituri și Cheltuieli, 

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

 

      8. Proiect de hotărâre nr.146 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, a imobilelor 

înscrise în CF nr. 302314-C1-U3 Lipova şi CF nr. 302314-C1-U4 Lipova situate în oraşul Lipova, str. N. 

Bălcescu nr. 33 - inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      9. Proiect de hotărâre nr.176 privind scutirea de la plata chiriei pe perioada 01.09.2022-31.08.2024, 

pentru domnul Heler Laurenţiu Daniel, chiriaș al UAT Lipova - inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     10.  Proiect de hotărâre nr.177 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 284 mp situat în Orașul Lipova, localitatea Lipova, str. Lt. Vasile Bugariu, nr.8 - inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

 

     11. Proiect de hotărâre nr.178 privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul Lipova este membru asociat - inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

     12.  Proiect de hotărâre nr.179 privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr. 

308482 Lipova sub nr. cad. 308482 - inițiator Primarul orașului Lipova; 

    

     13. Proiect de hotărâre nr.181 pentru modificarea Hotărârii nr.158 din 27.10.2022 privind aprobarea 

încheierii unui contract de comodat asupra unor mijloace fixe aparținând Orașului Lipova, adoptată de 

Consiliul Local al Orașului Lipova - inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     14. Proiect de hotărâre nr.183 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Contractului de 

delegare  a serviciului de iluminat public al Orasului Lipova, în localităţile Lipova, Radna si Şoimoş   – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     15. Proiect de hotărâre nr.184 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului 

”Atanasie Marienescu” Lipova și Liceului ”Sever Bocu” Lipova, în cadrul Programului - pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     16. 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.182 pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local Lipova, convocat pentru data de 28.11.2022, ora 13,00 – inițiator Primarul 

orașului Lipova. 

      Supus la vot, cu modificările propuse, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi 

„pentru”.     

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

Proiect de hotărâre nr.174 pentru alegerea preşedintelui de şedinţă – inițiator Primarul 

orașului Lipova. 



  

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru” și 1 ”abținere” 

(d-na Popa Mirela).  

 

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

de hotărâre nr.170 privind modificarea componenței Comisiei de sistematizare a circulației 

rutiere și pietonale pe raza administrativ-teritorială a Orașului Lipova, constituită prin 

Hotărârea nr.35/24.03.2022 privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a 

circulației rutiere și pietonale pe raza administrativ-teritorială a Orașului Lipova – inițiator 

Primarul orașului Lipova. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu  15 voturi „pentru” și 1 „abținere”(dl. 

Teodorescu Gabriel Sebastian).      

 

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

Proiect de hotărâre nr.171 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. 

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

„abținere”(d-na Popa Mirela).      

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

Proiect de hotărâre nr.172 privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare care se acordă 

în anul școlar 2022-2023, la nivelul Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova.  

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”.      

     

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

Proiect de hotărâre nr.173 privind rectificarea Bugetului General Consolidat de Venituri și 

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

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”. 

 

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

de hotărâre nr.146 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, a imobilelor 

înscrise în CF nr. 302314-C1-U3 Lipova şi CF nr. 302314-C1-U4 Lipova situate în oraşul Lipova, 

str. N. Bălcescu nr. 33 - inițiator Primarul orașului Lipova. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu  15 voturi „pentru” și o „abținere”(dl. 

Novăcescu Raul).      

 

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

Proiect de hotărâre nr.176 privind scutirea de la plata chiriei pe perioada 01.09.2022-

31.08.2024, pentru domnul Heler Laurenţiu Daniel, chiriaș al UAT Lipova - inițiator Primarul 

orașului Lipova. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”.      

 

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

Proiect de hotărâre nr.177 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a lotului în 

suprafață de 284 mp situat în Orașul Lipova, localitatea Lipova, str. Lt. Vasile Bugariu, nr.8 - 

inițiator Primarul orașului Lipova.  

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”.      

 

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

Proiect de hotărâre nr.178 privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul Lipova este membru asociat - 

inițiator Primarul orașului Lipova.  

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”. 

 



  

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

Proiect de hotărâre nr.179 privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr. 

308482 Lipova sub nr. cad. 308482 - inițiator Primarul orașului Lipova. 

       Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu  16 voturi „pentru”.      

 

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

Proiect de hotărâre nr.181 pentru modificarea Hotărârii nr.158 din 27.10.2022 privind 

aprobarea încheierii unui contract de comodat asupra unor mijloace fixe aparținând Orașului 

Lipova, adoptată de Consiliul Local al Orașului Lipova - inițiator Primarul orașului Lipova. 

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”.      

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

Proiect de hotărâre nr.183 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Contractului de 

delegare  a serviciului de iluminat public al Orasului Lipova, în localităţile Lipova, Radna si 

Şoimoş   – inițiator Primarul orașului Lipova.  

         Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”.      

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

Proiect de hotărâre nr.184 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor 

Liceului ”Atanasie Marienescu” Lipova și Liceului ”Sever Bocu” Lipova, în cadrul Programului - 

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat – inițiator Primarul orașului Lipova.  

      Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 16 voturi „pentru”. 

 

      

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

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

       Se dă citire rapoartelor, petițiilor și adreselor. Domnii consilieri au luat cunoștință de conținutul 

acestora și votează acord de principiu pentru ambele petiții. 

 

 

Se încheie ședința, drept pentru care s-a întocmit prezenta minută în 3(trei) exemplare originale. 

                           
 
 

SECRETAR GENERAL al U.A.T. LIPOVA, 
Corina Cătălina POP 

 


