
                                                                      REGISTRU 

                        privind HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL LIPOVA pe anul 2022 

 

 

Nr. hotărâre Conținutul hotărârii Obs. 

1/ 

31.01.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 

31.01.2022, ora 15,00 

 

 

2/ 

31.01.2022 

aprobarea reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe raza administrativ-teritorială a 

Oraşului Lipova, propusă pentru a 

funcţiona în anul şcolar 2022-2023 

 

3/ 

31.01.2022 

scutirea de la plata chiriei pe perioada 

09.01.2022-09.12.2023, pentru domnul 

M. O., chiriaș al UAT Lipova 

 

 

4/ 

31.01.2022 

aprobarea recalculării chiriei pentru 

locuințele realizate prin  Agenția 

Națională pentru Locuințe situate în 

Oraşul Lipova, str. Petru Maior, nr.40, 

nr.42, nr.44,  județul Arad 

 

5/ 

31.01.2022 

aprobarea Planului de curăţenie al 

Oraşului Lipova pe anul 2022 

 

 

 

6/ 

31.01.2022 

aprobarea planului de lucrări ce vor fi 

efectuate în anul 2022 de către 

persoanele apte de muncă, beneficiare 

de ajutor social potrivit prevederile 

Legii nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

7/ 

31.01.2022 

înființarea unui Serviciu de Asistență 

Comunitară și al Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare 

 

8/ 

31.01.2022 

aprobarea cotizaţiei Oraşului Lipova, 

aferentă anului 2022, la bugetul 

Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 

 

 

 

 

9/ 

31.01.2022 

stabilirea unor măsuri privind 

salarizarea funcționarilor publici și ale  

personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Lipova, serviciilor 

publice de interes local şi structurilor 

funcționale subordonate Consiliului 

local Lipova, începând cu luna 

ianuarie 2022 

 



10/ 

31.01.2022 

scutirea de la plata chiriei pe perioada 

01.02.2022-20.01.2024, pentru doamna 

B. A. chiriaș al UAT Lipova 

 

 

 

11/ 

31.01.2022 

prelungirea termenului prevăzut la 

art.1 din Hotărârea Consiliului Local 

al orașului Lipova nr.132/28.10.2021, 

privind stabilirea unor măsuri pentru 

operaționalizarea Spitalului orășenesc 

Lipova (corpuri noi ale imobilului) ca 

spital suport pentru pacienții COVID-

19 

 

 

12/ 

31.01.2022 

aprobarea mandatului special al 

reprezentantului Oraşului Lipova în 

A.G.A. la “Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă Canalizare 

Judeţul Arad” 

 

13/ 

10.02.2022 

alegerea președintelui de ședință  

14/ 

10.02.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat pentru data de 

10.02.2022, ora 13,00 

 

 

15/ 

10.02.2022 

constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Orașului Lipova al 

domnului STĂNCIOIU TIMONE-

SILVIU şi declararea ca vacant al 

locului de consilier al acestuia 

 

16/ 

10.02.2022 

stabilirea prețurilor de referință și de 

pornire a licitației pentru masa 

lemnoasă fasonată 

 

17/ 

10.02.2022 

nominalizarea membrilor în comisia 

de evaluare a performanțelor 

profesionale ale Secretarului General 

al Orașului Lipova, pentru anul 2021 

 

18/ 

10.02.2022 

încheierea contractului de 

administrare silvică a suprafeței de 

548,40 ha fond forestier – proprietate 

publică a Orașului Lipova 

 



19/ 

14.02.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 14.02.2022, ora 11,00 

 

 

 

 

 

20/ 

14.02.2022 

aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru 

depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a 

proiectului privind obiectivul 

EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI 

CANAL MENAJER ÎN 

LOCALITĂȚILE LIPOVA ȘI 

ȘOIMOȘ, ORAȘUL LIPOVA, 

JUDEȚUL ARAD 

 

 

 

21/ 

14.02.2022 

aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru 

depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a 

proiectului privind obiectivul 

REABILITARE RUTIERĂ A 

STRĂZILOR DIN ORAȘUL 

LIPOVA, JUDEȚUL ARAD 

 

 

 

22/ 

14.02.2022 

aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru 

depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a 

proiectului privind obiectivul 

AMENAJARE TROTUARE ȘI 

SISTEME DE CAPTARE A APELOR 

PLUVIALE ÎN ORAȘUL LIPOVA, 

JUDEȚUL ARAD 

 

23/ 

03.03.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată 

pentru data de 03.03.2022, ora 14,00 

 

24/ 

03.03.2022 

privind aprobarea Bugetului General 

de Venituri și Cheltuieli al Oraşului 

Lipova pentru anul 2022 

 

25/ 

24.03.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 

24.03.2022, ora 14,00 

 



26/ 

24.03.2022 

completarea comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Orașului Lipova 

 

27/ 

24.03.2022 

aprobarea contului de execuţie 

bugetară al Oraşului Lipova pentru 

trimestrul IV al anului 2021 

 

28/ 

24.03.2022 

aprobarea listei de priorități în 

vederea repartizării de locuințe pentru 

tineri, destinate închirierii 

 

29/ 

24.03.2022 

instituirea dreptului de administrare, 

în favoarea Parohiei ortodoxe Radna, 

asupra unor bunuri imobile având 

destinație de cimitire publice 

 

30/ 

24.03.2022 

aprobarea primei înscrieri în cartea 

funciară a lotului în suprafață de 302 

mp, situat în intravilanul Orașului 

Lipova, loc.Lipova, str. Petru Rareş 

 

31/ 

24.03.2022 

aprobarea primei înscrieri în cartea 

funciară a lotului în suprafață de 1.420 

mp, situat în intravilanul Orașului 

Lipova, loc.Radna, str. Detaşamentul 

Păuliș 

 

 

32/ 

24.03.2022 

prelungirea termenului de valabilitate 

a Planului Urbanistic General al 

Oraşului Lipova, aprobat prin 

Hotărârea nr.64/30.03.2012 adoptată 

de Consiliului Local al Orașului 

Lipova 

 

33/ 

24.03.2022 

reglementarea situaţiei juridice a două 

loturi în suprafațe de 677 mp şi 

respectiv de 740 mp, situate în 

intravilanul Orașului Lipova 

 

34/ 

24.03.2022 

desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Lipova în Consiliul 

de Administrație al Spitalului 

Orășenesc Lipova 

 

35/ 

24.03.2022 

aprobarea constituirii Comisiei de 

sistematizare a circulației rutiere și 

pietonale pe raza administrativ-

teritorială a Orașului Lipova 

 

36/ 

24.03.2022 

desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al 

Liceului “SEVER BOCU” Lipova, 

pentru anul școlar 2021-2022 

 

37/ 

24.03.2022 

desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Lipova, în Comisia 

pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității din cadrul Liceului 

 



“ATANASIE MARIENESCU” 

Lipova, pentru anul școlar 2021-2022 

38/ 

24.03.2022 

desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Lipova în cadrul 

Comisiei pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității din Liceul 

“SEVER BOCU” Lipova pentru anul 

școlar 2021-2022 

 

39/ 

24.03.2022 

desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al 

Liceului “ATANASIE 

MARIENESCU” Lipova pentru anul 

școlar 2021-2022 

 

40/ 

24.03.2022 

repartizarea în regim de închiriere a 

apartamentului nr.1a/4/1 din imobilul 

situat în orașul Lipova, loc.Lipova, 

str.Nicolae Bălcescu nr.1 

 

41/ 

24.03.2022 

aprobarea calendarului evenimentelor 

cultural-sportive propuse pentru anul 

2022 

 

42/ 

24.03.2022 

aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului „Consolidarea 

capacității unităţii de învăţământ din 

Oraşul Lipova în vederea gestionării 

crizei COVID - 19” 

 

43/ 

24.03.2022 

aprobarea noii valori pentru investiția: 

„Consolidare, restaurare, conservare 

biserică, amenajere incintă, restaurare 

și consolidare împrejmuire, realizare 

corp anexă C2 și lumânărar C3, 

iluminat arhitectural ansamblu la 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, 

SMIS 116288” 

 

44/ 

24.03.2022 

modificarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare, prin Actul 

Adițional nr. 17 

 

45/ 

24.03.2022 

predarea către Ministerul Dezvoltării 

Lucrarilor Publice si Administratiei 

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” 

 



46/ 

24.03.2022 

reglementarea situației juridice a 

terenului înscris în CF nr. 306813 

Lipova sub nr. top. 2656/1.2657, situat 

în Lipova, str. Petru Rareş FN 

 

47/ 

24.03.2022 

aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei 

speciale de salubrizare pe teritoriul 

administrativ al Oraşului Lipova 

 

48/ 

24.03.2022 

aprobarea Planului anual de acțiune al 

Direcției de Asistență Socială din 

cadrul Primăriei orașului Lipova 

pentru anul 2022 

 

49/ 

24.03.2022 

aprobarea Regulamentului pentru 

atestarea/autorizarea persoanelor 

fizice/juridice care doresc să obţină 

calitatea de "administrator de 

condominii" la asociaţiile de 

proprietari de pe raza Orașului Lipova 

 

50/ 

24.03.2022 

instituirea dreptului de administrare al 

Liceului „Atanasie Marienescu” 

Lipova asupra unor bunuri imobile 

destinate învățământului 

 

51/ 

24.03.2022 

instituirea dreptului de administrare al 

Spitalului Orășenesc Lipova asupra 

unor bunuri imobile destinate 

domeniului sănătății 

 

52/ 

24.03.2022 

revenirea la destinația anterioară a 

unui bun imobil, din structură 

medicală-centru de vaccinare 

împotriva Covid 19, organizat de 

Orașul Lipova 

 

53/ 

24.03.2022 

aprobarea unor măsuri vizând masa 

lemnoasă supusă exploatării în anul 

2022 din pădurea proprietate publică a 

Oraşului Lipova 

 

54/ 

03.04.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 03.04.2022, ora 15,00 

 

 

 

 

 

55/ 

03.04.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări de crestere a eficientei 

energetice – Centrul Recreativ 

Orășenesc, Orașul Lipova, județul 

Arad” la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice si Administratiei, 

 



prin Planul National de Redresare si 

Rezilientă – PNRR – COMPONENTA 

C5 – VALUL RENOVĂRII – AXA 2 – 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI 

PUBLICE – OPERAȚIUNEA B.2: 

RENOVAREA ENERGETICĂ 

MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ 

A CLĂDIRILOR PUBLICE 

 

 

56/ 

03.04.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări  de creștere a eficienței 

energetice – Casa de Cultură, Orașul 

Lipova, județul Arad” la Ministerul 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei, prin Planul National 

de Redresare si Rezilienta – PNRR – 

COMPONENTA C5 – VALUL 

RENOVARII – AXA 2 – SCHEMA 

DE GRANTURI PENTRU 

EFICIENTA ENERGETICA SI 

REZILIENTA IN CLADIRI 

PUBLICE – OPERATIUNEA B.2: 

RENOVAREA ENERGETICA 

MODERATA SAU APROFUNDATA 

A CLADIRILOR PUBLICE 

 

 

 

 

57/ 

03.04.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări de crestere a eficientei 

energetice – Liceul Sever Bocu, Orașul 

Lipova, județul Arad” la Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administratiei, prin Planul Național 

de Redresare si Rezilientă – PNRR – 

COMPONENTA C5 – VALUL 

RENOVĂRII – AXA 2 – SCHEMA 

DE GRANTURI PENTRU 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI 

PUBLICE – OPERAȚIUNEA B.2: 

RENOVAREA ENERGETICĂ 

MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ 

A CLĂDIRILOR PUBLICE 

 

58/ 

20.04.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 20.04.2022, ora 11,00 

 



 

 

 

 

59/ 

20.04.2022 

aprobarea proiectului tehnic și a 

indicatorilor tehnico - economici 

aferenți obiectivului de investiție 

„Reabilitarea infrastructurii rutiere pe 

str.General Petrescu, str.Cuza Vodă, 

str. Vasile Alecsandri, str.1 Decembrie, 

str.Meţianu, str.Mihai Viteazu, 

str.Viilor, str.Mureş, str.Mihai 

Eminescu, str.Sarmisegetuza, str. Înv. 

I. Tuducescu, str.Calea Timişorii, 

str.Aurel Vânătu, str.Sgt. Elena 

Chiriţă, str.Zorilor, str.Clujului, 

str.Lugojului şi str.Eftimie Murgu” 

 

60/ 

20.04.2022 

aprobarea proiectului tehnic și a 

indicatorilor tehnico - economici 

aferenți obiectivului de investiție 

„Extindere rețea canalizare menajeră 

str. 1 Decembrie, Orașul Lipova, jud. 

Arad” 

 

 

 

61/ 

20.04.2022 

aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru 

depunerea la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a 

proiectului privind obiectivul 

„Alimentare cu gaze naturale a 

localităților aparținătoare Orașului 

Lipova, județul Arad” 

 

62/ 

29.04.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 

29.04.2022, ora 13,00 

 

63/ 

29.04.2022 

aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi limitele amenzilor care se 

fac venit la bugetul local care se 

indexează anual pe baza ratei inflaţiei, 

aplicabile în anul fiscal 2023 

 

64/ 

29.04.2022 

aprobarea Bugetului General de 

Venituri și Cheltuieli rectificat, al  

Oraşului Lipova pentru anul 2022 

 

65/ 

29.04.2022 

aprobarea achiziţionării de către 

Oraşul Lipova a unui teren intravilan 

situat în Orașul Lipova, loc. Lipova, 

str.Mețianu, nr.16 

 

66/ 

29.04.2022 

aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică deschisă, a imobilului înscris în 

C.F. nr. 307674 Lipova sub nr. cad. 

 



307674, situat în Orașul Lipova, 

loc.Lipova, str. Iancu Jianu nr.25 

67/ 

29.04.2022 

aprobarea vânzării terenului înscris în 

C.F. nr.307767 Lipova, pe parcela cu 

nr. cad.307767, situat în Orașul 

Lipova, loc. Lipova, str. Avram Iancu 

nr. 39A 

 

68/ 

29.04.2022 

stabilirea prețurilor de referință și de 

pornire a licitației pentru masa 

lemnoasă fasonată 

 

69/ 

25.05.2022 

alegerea preşedintelui de şedinţă  

70/ 

25.05.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 25.05.2022, ora 11,00 

 

 

 

 

 

71/ 

                  25.05.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări de reabilitare în vederea  

creșterii eficienței energetice - Casa de 

cultură, orasul Lipova, județul Arad” 

la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR – COMPONENTA C 10 

FONDUL LOCAL - INVESTITIA I.3 - 

REABILITARE MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A 

ÎMBUNĂTĂȚI FURNIZAREA DE 

SERVICII PUBLICE DE CATRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

 

 

 

 

 

72/ 

25.05.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări de reabilitare în vederea  

creșterii eficienței energetice - Centrul 

recreativ, orașul Lipova, județul 

Arad” la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență– PNRR – COMPONENTA 

C 10 FONDUL LOCAL - 

INVESTIȚIA I.3 - REABILITARE 

MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

PUBLICE PENTRU A ÎMBUNATĂȚI 

 



FURNIZAREA DE SERVICII 

PUBLICE DE CĂTRE UNITĂȚILE 

ADMINISTRATIV TERITORIALE 

73/ 

25.05.2022 

aprobarea depunerii proiectului “ 

Lucrări de reabilitare în vederea  

creșterii eficienței energetice -  Liceul 

“Sever Bocu”, orașul Lipova, județul 

Arad” la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență – PNRR – COMPONENTA 

C 10 FONDUL LOCAL - 

INVESTIȚIA I.3 - REABILITARE 

MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI 

FURNIZAREA DE SERVICII 

PUBLICE DE CĂTRE UNITĂȚILE 

ADMINISTRATIV TERITORIALE 

 

 

 

 

74/ 

25.05.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Sistem inteligent de management 

local  în orașul Lipova, județul Arad” 

la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR – COMPONENTA C 10 – 

FONDUL LOCAL - INVESTIȚIA 

I.1.2: ASIGURAREA 

INFRASTRUCTURII PENTRU 

TRANSPORTUL VERDE – 

ITS/ALTE INFRASTRUCTURI TIC 

 

 

 

 

 

75/ 

25.05.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări  de creștere a eficienței 

energetice – Bloc de locuințe B, oraș 

Lipova, județul Arad” la Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență – PNRR – 

COMPONENTA C5 – VALUL 

RENOVĂRII – AXA 1 – SCHEMA 

DE GRANTURI PENTRU 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI 

PUBLICE –RENOVAREA 

ENERGETICĂ MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

MULTIFAMILIALE (A3.1) 

 



 

76/ 

25.05.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări de creștere a eficienței 

enrgetice – Bloc de locuințe N2, oraș 

Lipova, județul Arad” 

la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administrației, prin Planul 

National de Redresare și Reziliență – 

PNRR – COMPONENTA C5 – 

VALUL RENOVĂRII – AXA 1 – 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI 

PUBLICE –RENOVAREA 

ENERGETICĂ MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

MULTIFAMILIALE (A3.1) 

 

77/ 

25.05.2022 

rectificarea Bugetului General 

Consolidat de Venituri și Cheltuieli, 

pentru anul 2022, al Oraşului Lipova 

 

 

 

 

78/ 

25.05.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări de creștere a eficienței 

enrgetice – Bloc de locuințe N1, oraș 

Lipova, județul Arad”la Ministerul 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administrației, prin Planul National 

de Redresare și Reziliență – PNRR – 

COMPONENTA C5 – VALUL 

RENOVĂRII – AXA 1 – SCHEMA 

DE GRANTURI PENTRU 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI 

REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI 

PUBLICE –RENOVAREA 

ENERGETICĂ MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

MULTIFAMILIALE (A3.1) 

 

79/ 

03.06.2022 

alegerea președintelui de ședință  

80/ 

03.06.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat pentru data de 

03.06.2022, ora 12,00 

 

81/ 

03.06.2022 

schimbarea destinației imobilului 

format din clădire și teren, situat în 

Orașul Lipova, loc.Lipova, str.Nicolae 

Bălcescu nr.34 

 



82/ 

03.06.2022 

aprobarea contului de execuţie 

bugetară al Oraşului Lipova pentru 

anul 2021 

 

83/ 

03.06.2022 

aprobarea proiectului tehnic aferent 

obiectivului de investiție: „Extindere 

rețea canalizare menajeră str. 1 

Decembrie, Orașul Lipova, jud. Arad” 

 

84/ 

03.06.2022 

aprobarea statului de funcții și a 

organigramei Spitalului orășenesc 

Lipova 

 

 

 

 

 

85/ 

03.06.2022 

aprobarea depunerii proiectului “ 

Lucrări de reabilitare în vederea  

creșterii eficienței energetice - Clădire 

administrativă, str. N. Bălcescu, nr.34, 

orașul Lipova, județul Arad” la 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR – COMPONENTA C 10 

FONDUL LOCAL - INVESTIȚIA I.3 - 

REABILITARE MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A 

ÎMBUNĂTĂȚI FURNIZAREA DE 

SERVICII PUBLICE DE CĂTRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

 

 

 

 

86/ 

03.06.2022 

îndreptarea erorii materiale din 

Hotărârea nr.73/25.05.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări de reabilitare în vederea 

creșterii eficienței energetice -  Liceul 

“Sever Bocu”, Orașul Lipova, județul 

Arad” la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență – PNRR – COMPONENTA 

C 10 FONDUL LOCAL - 

INVESTIȚIA I.3 - REABILITARE 

MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI 

FURNIZAREA DE SERVICII 

PUBLICE DE CĂTRE UNITĂȚILE 

ADMINISTRATIV TERITORIALE 

 



 

 

 

 

87/ 

03.06.2022 

aprobarea depunerii proiectului “ 

Lucrări de reabilitare în vederea 

creșterii eficienței energetice -  Clădire 

administrativă stadion, str. Lt.Vasile 

Bugariu, Orașul Lipova, județul Arad” 

la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR – COMPONENTA C 10 

FONDUL LOCAL - INVESTIȚIA I.3 - 

REABILITARE MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A 

ÎMBUNĂTĂȚI FURNIZAREA DE 

SERVICII PUBLICE DE CĂTRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

 

 

 

 

 

 

88/ 

03.06.2022 

aprobarea depunerii proiectului “ 

Lucrări de reabilitare în vederea 

creșterii eficienței energetice -  Spital 

orășenesc Lipova-Secția Pneumologie, 

str. Detașamentul Păuliș nr.15, Orașul 

Lipova, județul Arad” la Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență – PNRR – 

COMPONENTA C 10 FONDUL 

LOCAL - INVESTIȚIA I.3 - 

REABILITARE MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A 

ÎMBUNĂTĂȚI FURNIZAREA DE 

SERVICII PUBLICE DE CĂTRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

 

89/ 

30.06.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat pentru data de 

30.06.2022, ora 13,00 

 

 

 

 

 

90/ 

30.06.2022 

aprobarea Regulamentului propriu de 

organizare și funcţionare – prezentat 

strict pentru activitățile de colectare și 

transport - al serviciului public de 

salubrizare al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 

și a Studiul de 

oportunitate/fundamentare a deciziei 

de delegare a gestiunii serviciului de 

colectare și transport al deșeurilor 

municipale în județul Arad și de 

 



operare a stațiilor de transfer, sortare 

și compostare în județul Arad 

91/ 

13.07.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 13.07.2022, ora 13,00 

 

 

 

 

92/ 

13.07.2022 

aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici actualizați și a finanțării de 

la bugetul local consolidat pentru 

categoriile de cheltuieli aferenți  

obiectivului de investiție „Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe str. General 

Petrescu, str. Cuza Vodă, str. Vasile 

Alecsandri, str. 1 Decembrie, str. 

Meţianu, str. Mihai Viteazu, str. 

Viilor, str. Mureş, str. Mihai 

Eminescu, str. Sarmizegetusa, str. Înv. 

Ioan Tuducescu, str. Calea Timişorii, 

str. Aurel Vânătu, str. Sgt. Elena 

Chiriţa, str. Zorilor, str. Clujului, str. 

Lugojului şi str. Eftimie Murgu” 

 

93/ 

13.07.2022 

aprobarea unei noi valori de investiție, 

respectiv a centralizatorului – rest de 

executat actualizat pentru investiția 

“Reabilitarea și dotarea Liceului 

Atanasie Marienescu, respectiv a Școlii 

Generale Radna cu clasele I-VIII, 

Orașul Lipova, jud. Arad” 

 

94/ 

13.07.2022 

aprobarea statului de funcţii și 

organigrama aparatului de specialitate 

al Primarului oraşului Lipova, 

serviciilor publice de interes local şi 

structurilor funcționale subordonate 

Consiliului local Lipova, pentru anul 

2022 

 

95/ 

28.07.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 

28.07.2022, ora 15,00 

 

96/ 

28.07.2022 

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 

 



97/ 

28.07.2022 

rectificarea bugetului general 

consolidat de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2022 al  Oraşului Lipova 

 

98/ 

28.07.2022 

repartizarea excedentului bugetar al 

anilor precedenţi pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare a bugetului 

local în anul 2022 

 

99/ 

28.07.2022 

aprobarea contului de execuţie 

bugetară al Oraşului Lipova pentru 

trimestrul II al anului 2022 

 

100/ 

28.07.2022 

stabilirea unor măsuri vizând bursele 

școlare pentru semestrul II al anului 

școlar 2021-2022 la nivelul Orașului 

Lipova 

 

101/ 

28.07.2022 

aprobarea colaborării între Orașul 

Lipova și Județul Arad, în vederea 

constituirii Comisiei Economice 

Consultative 

 

102/ 

28.07.2022 

declararea de interes public a unor 

bunuri ce deservesc reţeaua de apă-

canal a Oraşului Lipova 

 

103/ 

28.07.2022 

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 

 

104/ 

28.07.2022 

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 

 

105/ 

28.07.2022 

aprobarea unor măsuri vizând 

serviciul de salubrizare al Orașului 

Lipova, respectiv a activității de 

măturat, spălat, stropit și întreținere a 

căilor publice 

 

106/ 

28.07.2022 

atestarea administratorilor de 

condominii din Orașul Lipova 

 



107/ 

28.07.2022 

aprobarea unor măsuri vizând 

reorganizarea Clubului Polisportiv de 

Drept Public „Şoimii Lipova 

 

108/ 

28.07.2022 

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 

 

109/ 

28.07.2022 

aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Clubului Polisportiv de 

Drept Public „Şoimii Lipova” pe anul 

2022 

 

 

 

110/ 

28.07.2022 

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” 

 

112/ 

29.08.2022 

pentru alegerea preşedintelui de 

şedinţă 

 

113/ 

29.08.2022 

completarea comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Orașului Lipova 

 

114/ 

29.08.2022 

aprobarea documentației „Strategia 

integrată de dezvoltare urbană a 

Orașului Lipova 2021-2030” 

 

115/ 

29.08.2022 

avizarea strategiei de contractare și a 

documentaiei de atribuire pentru 

delegarea gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de 

salubrizare în județul Arad, Zona 5 

 

116/ 

29.08.2022 

completarea Hotărârii 

nr.108/28.07.2022 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 

 



 

117/ 

29.08.2022 

aprobarea noii valori pentru investiția 

„Consolidare, restaurare, conservare 

biserică, amenajere incintă, restaurare 

și consolidare împrejmuire, realizare 

corp anexă C2 și lumânărar C3, 

iluminat arhitectural ansamblu la 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, 

SMIS 116288 

 

118/ 

21.09.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 21.09.2022, ora 11,00 

 

 

 

119/ 

21.09.2022 

implementarea proiectului „Înființarea 

centru de colectare selectivă a 

deșeurilor, cu aport voluntar, în orașul 

Lipova, județul Arad” prin 

intermediul Programului Național de 

Redresare și Reziliență, gestionat de 

către Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor – COMPONENȚA C3 – 

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, 

Investiția I1. Dezvoltarea, 

modernizarea și completarea 

sistemelor de management integrat al 

deșeurilor municipale la nivel de județ 

sau la nivel de orașe/comune sub – 

investiția I1.a.Înființarea de centre de 

colectare prin aport voluntar 

 

120/ 

22.09.2022 

alegerea preşedintelui de şedinţă  

121/ 

22.09.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 22.09.2022, ora 16,30 

 

 

 

 

 

122/ 

22.09.2022 

aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți proiectului 

„Înființare centru de colectare 

selectivă a deșeurilor, cu aport 

voluntar, în Orașul Lipova, județul 

Arad” prin intermediul Programului 

Național de Redresare și Reziliență, 

gestionat de către Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor - COMPONENTA 

C3 - MANAGEMENTUL 

DEȘEURILOR, Investiția I1. 

Dezvoltarea, modernizarea și 

 



completarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor 

municipale la nivel de județ sau la 

nivel de orașe/comune Sub-investiția 

I1.a. Înființarea de centre de colectare 

prin aport voluntar 

123/ 

05.10.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 05.10.2022, ora 08,30 

 

124/ 

05.10.2022 

aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii 

”Extindere rețea de apă potabilă, 

canalizare menajeră și branșamente, 

pe str. Clujului, Oraș Lipova, județul 

Arad” 

 

 

 

 

125/ 

05.10.2022 

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 

„Extindere rețea de apă potabilă, 

canalizare menajeră și branșamente pe 

str. Clujului, Oraș Lipova, județul 

Arad” 

 

126/ 

05.10.2022 

rectificarea Bugetului General 

Consolidat de Venituri și Cheltuieli, 

pentru anul 2022, al Oraşului Lipova 

 

127/ 

12.10.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat de îndată, 

pentru data de 12.10.2022, ora 15,00 

 

 

 

 

128/ 

12.10.2022 

aprobarea depunerii proiectului 

“Lucrări  de reabilitare în vederea 

creșterii eficienței energetice – Liceul 

Atanasie Marienescu, orașul Lipova, 

județul Arad” la Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență – PNRR – 

COMPONENTA C 10 FONDUL 

LOCAL - INVESTIȚIA I.3 - 

REABILITARE MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A 

 



ÎMBUNĂTĂȚI FURNIZAREA DE 

SERVICII PUBLICE DE CĂTRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

 

 

 

129/ 

12.10.2022 

modificarea art.3 din Hotărârea 

nr.72/25.05.2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului “Lucrări  de 

reabilitare în vederea  creșterii 

eficienței energetice - Centrul 

recreativ, Orașul Lipova, județul 

Arad” la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență– PNRR – COMPONENTA 

C 10 FONDUL LOCAL - 

INVESTIȚIA I.3 - REABILITARE 

MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

PUBLICE PENTRU A ÎMBUNATĂȚI 

FURNIZAREA DE SERVICII 

PUBLICE DE CĂTRE UNITĂȚILE 

ADMINISTRATIV TERITORIALE 

 

 

 

 

 

130/ 

12.10.2022 

modificarea art. 3 din Hotărârea 

nr.73/25.05.2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului “ Lucrări  de 

reabilitare în vederea  creșterii 

eficienței energetice -  Liceul “Sever 

Bocu”, Orașul Lipova, județul Arad” 

la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență – 

PNRR – COMPONENTA C 10 

FONDUL LOCAL - INVESTIȚIA I.3 - 

REABILITARE MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A 

ÎMBUNĂTĂȚI FURNIZAREA DE 

SERVICII PUBLICE DE CĂTRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

 

 

 

 

 

131/ 

12.10.2022 

modificarea art. 3 din Hotărârea 

nr.88/03.06.2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului “Lucrări  de 

reabilitare în vederea  creșterii 

eficienței energetice - Spital orășenesc 

Lipova-Secția Pneumologie, str. 

Detașamentul Păuliș, nr. 15, Orașul 

Lipova, județul Arad” la Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență – PNRR – 

 



COMPONENTA C 10 FONDUL 

LOCAL - INVESTITIA I.3 – 

REABILITARE MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A 

ÎMBUNĂTĂȚI FURNIZAREA DE 

SERVICII PUBLICE DE CĂTRE 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

132/ 

27.10.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 

27.10.2022, ora 14,00 

 

133/ 

27.10.2022 

reorganizarea Comisiei de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor 

publice 

 

134/ 

27.10.2022 

desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al 

Liceului “ATANASIE 

MARIENESCU” Lipova,  

pentru anul școlar 2022-2023 

 

135/ 

27.10.2022 

desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Lipova, în Comisia 

pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității din cadrul Liceului 

“ATANASIE MARIENESCU” 

Lipova, pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

 

136/ 

27.10.2022 

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 

 

137/ 

27.10.2022 

desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Lipova în cadrul 

Consiliului de Administrație al 

Liceului “SEVER BOCU” Lipova, 

pentru anul școlar 2022-2023 

 

138/ 

27.10.2022 

desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Lipova în cadrul 

Comisiei pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității din Liceul 

“SEVER BOCU” Lipova pentru anul 

școlar 2022-2023 

 



 

139/ 

27.10.2022 

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 

 

140/ 

27.10.2022 

aprobarea  conținutului cadru al 

contractului de voluntariat care va fi 

încheiat cu personalul Serviciului 

Public Voluntar pentru Situații de 

Urgență al Orașului Lipova 

 

141/ 

27.10.2022 

actualizarea Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor al orașului 

Lipova, pe anul 2022 

 

142/ 

27.10.2022 

aprobarea listei de priorităţi în 

vederea repartizării de locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii 

 

143/ 

27.10.2022 

atribuirea în folosință gratuită către 

Crucea Roşie-subfiliala Lipova a unui 

spațiu, situat în Orașul Lipova, loc. 

Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.25 

 

144/ 

27.10.2022 

modificarea și completarea anexei nr.3 

la Hotărârea nr.82/30.06.2021 a 

Consiliului Local Lipova privind 

aprobarea nomenclatorului stradal al 

Oraşului Lipova 

 

145/ 

27.10.2022 

aprobarea unui sens unic de circulaţie 

rutieră pe un tronson din strada Aurel 

Vlaicu, Oraş Lipova 

 

146/ 

27.10.2022 

scutirea de la plata chiriei pe perioada 

18.06.2022-18.06.2024, pentru doamna 

N. D. S., chiriaș al UAT Lipova 

 

147/ 

27.10.2022 

aprobarea regulamentului și caietului 

de sarcini al serviciului de iluminat 

public al Oraşului Lipova - localităţile 

Lipova, Radna şi Şoimoş 

 



148/ 

27.10.2022 

aprobarea dezlipirii imobilului înscris 

în C.F. nr. 306309 Lipova, sub nr. 

cadastral 306309, situat în intravilanul 

Orașului Lipova, str. Lt. Vasile 

Bugariu 

 

149/ 

27.10.2022 

aprobarea primei înscrieri în cartea 

funciară a lotului în suprafață de 170 

mp situat în Orașul Lipova, localitatea 

Radna, str. Valea Mare nr. 544 

 

150/ 

27.10.2022 

aprobarea primei înscrieri în cartea 

funciară a lotului în suprafață de 1569 

mp situat în Orașul Lipova, localitatea 

Radna, str. Valea Mare nr. 603 

 

 

151/ 

27.10.2022 

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  

 

152/ 

27.10.2022 

aprobarea modificării structurii 

organizatorice a Spitalului orășenesc 

Lipova 

 

153/ 

27.10.2022 

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 

 

154/ 

27.10.2022 

completarea Consiliului de 

Administrație al Clubului Polisportiv 

de Drept Public "Şoimii" Lipova 

 

155/ 

27.10.2022 

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 

 



 

 

 

156/ 

27.10.2022 

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 

 

157/ 

27.10.2022 

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. 

 

158/ 

27.10.2022 

aprobarea încheierii unui contract de 

comodat asupra unor mijloace fixe 

aparținând Orașului Lipova 

 

159/ 

27.10.2022 

stabilirea prețurilor de referință și de 

pornire a licitației pentru masa 

lemnoasă fasonată 

 

160/ 

27.10.2022 

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 

 

161/ 

27.10.2022 

reglementarea situației juridice a unor 

terenuri situate în Orașul Lipova, loc. 

Lipova, strada Oborului 

 

162/ 

27.10.2022 

rectificarea Bugetului General  

Consolidat de Venituri și Cheltuieli, 

pentru anul 2022, al  Oraşului Lipova 

 



163/ 

27.10.2022 

aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții 

„Extindere rețea apă potabilă și rețea 

canalizare menajeră, str. Iancu Jianu, 

Orașul Lipova, jud. Arad” 

 

164/ 

28.11.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 

28.11.2022, ora 13,00 

 

165/ 

28.11.2022 

alegerea preşedintelui de şedinţă  

 

 

166/ 

                    28.11.2022 

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 

 

 

 

167/ 

28.11.2022 

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 

 

168/ 

28.11.2022 

stabilirea unor măsuri vizând bursele 

școlare care se acordă în anul școlar 

2022-2023, la nivelul Orașului Lipova 

 

169/ 

28.11.2022 

rectificarea Bugetului General 

Consolidat de Venituri și Cheltuieli, 

pentru anul 2022, al Oraşului Lipova 

 



170/ 

28.11.2022 

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 

 

171/ 

28.11.2022 

scutirea de la plata chiriei pe perioada 

01.09.2022-31.08.2024, pentru domnul 

H. L. D., chiriaș al UAT Lipova 

 

172/ 

28.11.2022 

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 

 

173/ 

28.11.2022 

modificarea Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă 

Canalizare Judeţul Arad, la care 

Oraşul Lipova este membru asociat 

 

174/ 

28.11.2022 

reglementarea situației juridice a 

terenului înscris în CF nr. 308482 

Lipova sub nr. cad. 308482 

 

175/ 

28.11.2022 

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 

 

176/ 

28.11.2022 

aprobarea Studiului de oportunitate și 

a Contractului de delegare a 

serviciului de iluminat public al 

Orașului Lipova, în localităţile Lipova, 

Radna și Şoimoş   

 

177/ 

28.11.2022 

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 

 



178/ 

13.12.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului 

local Lipova, convocat pentru data de 

13.12.2022, ora 14,00 

 

 

179/ 

13.12.2022 

aprobarea proiectului “Dotarea 

Ambulatoriului Spitalului Orășenesc 

Lipova” în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Planul Național de Redresare 

şi Reziliență – Pilonul V - Sănătate și 

reziliență instituțională, Componenta 

C12 – Sănătate - Investiția 1.1 

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești - I1.3 Unități de 

asistență 

 

180/ 

13.12.2022 

aprobarea unor măsuri în cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 

 

181/ 

27.12.2022 

aprobarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local 

Lipova, convocat pentru data de 

27.12.2022, ora 13,00 

 

182/ 

27.12.2022 

atestarea administratorilor de 

condominii din Orașul Lipova 

 

183/ 

27.12.2022 

aprobarea listei de priorităţi în 

vederea repartizării de locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii 

 

184/ 

27.12.2022 

modificarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare prin actul 

adițional nr. 18 

 

185/ 

27.12.2022 

reglementarea situației juridice a 

imobilului înscris în CF nr. 300693 şi 

CF nr. 300693-C1-U1 Lipova, având 

destinaţie de Casă de Cultură 

 



186/ 

27.12.2022 

aprobarea rectificării suprafeţei 

terenului, înscris în C.F. nr. 307649 

Lipova, pe parcela cu nr. cad.307649 

 

187/ 

27.12.2022 

reglementarea situației juridice a unor 

terenuri reprezentând drumuri de 

acces şi exploatare, situate în Orașul 

Lipova 

 

188/ 

27.12.2022 

rectificarea Bugetului General 

Consolidat de Venituri și Cheltuieli, 

pentru anul 2022, al Oraşului Lipova 

 

189/ 

27.12.2022 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2023 

 

 


