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Cuvânt înainte, 

 

Stimate Doamne şi Domni Consilieri Locali, 

Domnule Viceprimar, 

 

În conformitate cu prevederile de la Art.155, al.3, lit.a) din OUG Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, primarul prezintă un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a 

Oraşului Lipova , pentru anul anterior. 

Prezentul raport corespunzător anului 2021 cumulează rapoartele de activitate ale 

compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova, evidenţiind 

cu precădere activitatea economică, socială și de mediu desfășurată în cadrul Primăriei Orașului 

Lipova de compartimentele și serviciile de specialitate, fiind prezentate obiectivele de activitate 

specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor 

Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de Primar.  

La fel ca și anul anterior, anul 2021 a fost unul plin de provocări atât pentru mine, cât și pentru 

personalul din cadrul Primăriei Orașului Lipova, la fel cum știm că a fost și pentru cetățenii Orașului 

Lipova, fiind vorba de un an în care pandemia generată de virusul SarsCov 2 a continuat, o pandemie 

care a influențat într-o oarecare măsură fiecare domeniu de activitate. Cu toții ne-am văzut viața 

schimbată iremediabil dar pentru fiecare dintre noi se ivește oportunitatea reînnoirii, revitalizării și 

reformei.  

Raportându-ne la obiectivele generale și specifice tarsate prin Programul de Guvernare pentru 

anul 2021, administrație locală a Orașului Lipova a încercat să ducă la realizare un procent cât mai 

mare a acțiunilor necesare de implementat pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Indiferent de domeniul sau direcția activităților prevăzute și desfășurate prin administrația 

locală, principalii beneficiari în urma implementării măsurilor sunt cetățenii Orașului Lipova și 

bineînțeles orașul cu toate domeniile sale și direcțiile necesare de dezvoltat.  

Fie că vorbim de oameni sau insituții, reformarea și eficientizarea trebuie să includă fiecare 

componentă a construcției sociale și administrative. Anul trecut a fost un an extrem de dificil. Un an 

solicitant prin definiție, care a adus costuri suplimentare, financiare și logistice, pentru toate UAT-

urile, dar chiar și în aceste condiții la Lipova au fost finalizate obiective importante și au fost deschise 

noi proiecte cu finanțare din fonduri europene și nu numai. 

Necesitatea implementării unor noi acțiuni/măsuri, privind calitatea serviciilor asigurate și 

managamentul la nivel de administrație publică locală, în Orașul Lipova: 

- Alinierea la standarde europene, reprezintă în contextul actual principala necesitate la 

nivelul managamentului oricărei instituții publice locale 
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- Alinierea la cerințele beneficiarilor principali ai serviciilor asigurate de administrația 

publică locală (cetățenii, instituții subordonate sau colaboratoare, parteneri externi etc.), 

asigurându-se serviciile necesare, la un nivel corespunzător de calitatea, în condiții optime 

de maximă eficiență și conforme unor standarde clar definite din punct de vedere 

economic și ca utilitate. 

Deşi situaţia financiară la nivel naţional nu a fost una dintre cele mai favorabile, în Oraşul 

Lipova, printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reuşit continuarea 

investiţiilor demarate în anii anteriori, același ritm și aceeași direcție de dezvoltare urmând a fi 

aplicate și pentru viitoarele obiective, vizând bineînțeles deschiderea de noi investiţii strategice 

pentru comunitate și dezvoltarea acesteia. 

Dincolo de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o 

reprezintă chestiunile publice în condiţiile legii, misiunea Primăriei Orașului Lipova de a soluţiona 

şi gestiona, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în 

condiţiile legii, de a fi în slujba comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitatate 

în context național și internațional, respectând valori precum: respectul față de lege și cetățean, 

performanța, disciplina, integritatea, onestitatea, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de 

șanse și responsabilitate socială  și implcit de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei 

în vigoare.   

Prin intemediul prezentului document precum și prin multiplele acțiuni întreprinse deja la 

nivelul Primăriei Orașului Lipova atât prin conducerea anterioară, cât și din momentul preluării 

mandatului actualei conduceri, dovedim în principal faptul că ne dorim o comunicare deschisă și 

transparentă pentru a pune bazele unui parteneriat real între Primăria Orașului Lipova și cetățeni. 

Ne dorim prin toată activitatea desfășurată să asigurăm un management performant, corect și 

echilibrat din punct devedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări urbane integrate 

durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. 

În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi oraşului Lipova, voi 

încerca să sintetizez, în acest raport, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat pe parcursul anului 2021 

în cadrul Primăriei și Consilului Local al Oraşului Lipova, privind starea economică, socială și de 

mediu. 

Voi continua strategia începută în administrația trecută, prin investiți susținute în toate 

domeniile principale și importante de viață, toate acestea constituind baza pentru o dezvoltare solidă 

și sustenabilă a orașului nostru. 

Prezentul raport se doreşte a fi o sinteză atât a activităţii primarului, cât şi a celei de conducător 

al aparatului de specialitate al acestuia, care răspunde totodată şi de buna funcţionare a administraţiei 

publice locale.    

Toate aceste informaţii desfăşurate în cadrul departamentelor care asigură implementarea 

activităților referitoare la domeniile economic, social și de mediu, sunt însoţite şi de o serie de date 
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referitoare la principalele caracteristici ale Oraşului Lipova, precum şi la toate proiectele finalizate, 

aflate în desfăşurare sau propuse, până la finalul anului 2022.  

Am căutat și voi căuta în mod constant să mențin și să întăresc orice formă de colaborare a 

administrației publice locale cu cea centrală, cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean, cu 

deconcentratele diferitelor ministere prezente la nivel județean, cu cetățenii, cu mediul de afaceri și 

societatea civilă pentru asigurarea legalității, responsabilității și eficienței actului administrativ și 

pentru a crea sinergii benefice Orașului Lipova. 

Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o anul trecut în 

perioada de când am preluat funcția de primar al Orașului Lipova și vă doresc la fel de mult succes 

în 2022 și în toți anii ce vor urma, pe cât doresc și administrației pe care o conduc. 

Vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră şi pentru voinţa de deschidere pe care mi le 

acordaţi zi de zi, asigurându-vă că şi în viitor veţi găsi în mine un partener de dialog benefic pentru 

oraşul nostru. 

 

 

 

Cu stimă,  

Florin Fabius PERA – Primar 
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PREZENTAREA GENERALĂ  A  PARTICULARITĂȚILOR  ORAȘULUI 

LIPOVA 

ORAŞUL  LIPOVA  - Caracteristici  generale 

 

Date  geografice   

Oraşul Lipova este aşezat în partea de vest a ţării la contactul a trei forme de relief distincte; Munţii 

Zarandului la nord, Dealurile Lipovei la sud şi Valea Mureşului care desparte cele două unităţi 

geomorfologice.  

Lipova se compune din: pe malul drept al Mureşului se află cartierele Şoimoş şi Radna, iar pe malul 

stâng Lipova propriu-zisă. 

În judeţul Arad, Lipova ocupă o poziţie central-sudică. Lipova este traversată de două căi de 

comunicaţie importante: Drumul Naţional 7, situat pe malul drept al Mureşului şi Calea Ferată Arad 

- Radna - Simeria - Braşov - Bucureşti. 

Pe malul stâng al Mureşului se află Drumul Judeţean 682, care trece prin Arad - Zăbrani - Lipova - 

Ususău, continuând spre Făget. Din Ususău se desprinde Drumul Comunal 83, spre Belotinţ - 

Labaşinţ - Bata. Din Lipova pleacă Drumul Judeţean 572 spre Şiştarovăţ - Lugoj. Din Dorgoş pleacă 

Drumul Comunal 85 spre Pătârş. Lipova se afla la 30 de kilometri est faţă de Capitala judeţului - 

Arad. 

Din punct de vedere al aşezării matematice Lipova se află la intersecţia paralelei de 46°6'15" 

latitudine nordica, cu meridianul de 21°41'15" longitudine estică. 

Suprafaţa oraşului Lipova este de 13400 ha, din care 901 ha intravilan şi 12499 extravilan.  

Clima zonei poate fi caracterizată drept clima temperat-continentală meoderată cu influenţe 

oceanice. 

Izotermele medii multianuale sunt de +10 grade Celsius. 

Cea mai importantă apă curgătoare care traversează Lipova este Mureşul care primeşte principalii 

afluenţi din Munţii Zărandului: Pârâul Jernova, Şimoş, Morat, Radna, iar din Dealurile Lipovei, 

Pârâul Şiştarovăţului. Amintim de asemenea izvoarele minerale carbogazoase, feruginoase de la 

Băile Lipova. 
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Oraşul este situat pe ambele maluri ale râului Mureş, la intrarea acestuia în Câmpia Aradului, la 

poalele Munţilor Zarandului, în zona de contact dintre aceştia cu Dealurile Lipovei. Distanţa faţă de 

municipiul Arad este de 34 km, situat la vest. Lipova este la o distanţă egală de extremitatea vestică 

a judeţului Arad (Nădlacul) şi cea orientală (Zamul). 

Vegetaţia este formată din: 

  păduri de stejar, cer, gărniţă, gorun etc. ce se întâlnesc în Munţii Zărandului 

şi Dealurile Lipovei 

  vegetaţia de silvostepă din Lunca Mureşului. 

Populaţia, religia şi economia oraşului 

Recensământul din 2011 a consemnat în Lipova o populaţie de 10313 locuitori.  

 

Structura etnică este după cum urmează:  

 români: 8957 (87 %) 

 maghiari: 280 (2,7 %) 

 rromi: 123 (1,2%) 

 germani: 123 (1.2 %) 

 ucrainieni: 20  (0,2%) 

 alte naţionalităţi: 30 (0,3%) 

 informaţie nedisponibilă: 780 (7,4%) 

Religie 

Populaţia stabilă după principalele religii: 

 ortodoxă: 7.293 locuitori 

 penticostală: 1.082 locuitori 

 romano-catolică: 637 locuitori 

 baptistă: 223 locuitori 

 Greco-catolică: 90 locuitori 

 Reformată: 45 locuitori 

 Martorii lui Iehova: 40 locuitori 

 Adventistă de ziua a şaptea: 40 locuitori 

 Alte religii : 48 locuitori 

 Fără religie : 15 locuitori 

 Atei : 10 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Zarandului
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dealurile_Lipovei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83dlac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zam,_Hunedoara
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 Religie nedeclarată : 790 locuitori 

Economie 

Principala resursă a Lipovei o constituie apa minerală. 

Societăţile comerciale , prezente pe raza oraşului, desfăşoară activităţi de îmbuteliere a apei minerale, 

producţie de încălţăminte, confecţii textile, confecţii lenjerie, prelucrarea lemnului, producţie de 

subansamble electrocasnice, transport. 

Agricultura are încă un rol important în viaţa economică a oraşului. Cele 3000 ha de teren arabil sunt 

cultivate cu grâu, porumb, floarea-soarelui, orz, iar cele 1900 ha de livezi produc o mare varietate de 

fructe, în special mere. 

Majoritatea societăţilor comerciale activează în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, 

panificaţiei, intern şi internaţional. 

 

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI  LOCAL  ȘI  A  UNITĂȚII 

ADMINISTRATIV TERITORIALE A ORAȘULUI LIPOVA 

 

Componenţa şi activitatea Consiliului Local al oraşului Lipova 

Consiliul Local al Oraşului Lipova reprezintă autoritatea administraţiei publice locale, cu 

caracter deliberativ care, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, exercită autonomia 

locală, prin atribuții specifice și este ales în conformitate cu prevederile Legii nr.115/2015 pe un 

mandat de 4 ani.   

Rezultatele alegerilor locale din anul 2020  au stabilit următoarea configuraţie de reprezentare 

politică pentru mandatul 2020-2024: 

 PSD - 8 consilieri  

 PNL - 5 consilieri  

 Alianța USR PLUS -3 consilieri 

 PRO România - 1 consilier  
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Componenţa nominală a Consiliului  Local  al  Oraşului  Lipova este următoarea: 

BACKIN BERNHARD USR 

BANDICI  RALUCA  MARIA PSD 

BOIA STELIAN PNL 

CRĂCIUN DORIN TITEL PSD 

GÂRBOVAN GHEORGHE PSD 

LĂPĂDAT IOAN PSD 

LUPULESCU CIPRIAN USR 

NICOLAE DANIELA PNL 

NOVĂCESCU RAUL PNL 

PANDELEA  GHEORGHE PSD 

POP MOISE PSD 

POPA  MIRELA PSD 

SALAȘAN CRISTIAN -IOAN PNL 

STĂNCIOIU TIMONE -SILVIU PSD 

ȘTEFĂNESCU LAURIAN PRO România 

TAMAȘ DORIN-CIPRIAN PNL 

ZABAN EDWIN-ALEXANDRU USR 

 

         Dispoziţiile emise de către Primar cât şi hotărârile adoptate în cadrul ședinţelor de consiliu au 

fost comunicate Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad, serviciilor, persoanelor interesate, instituţiilor 

cărora le-au fost repartizate în conformitate cu prevederile Codului Administrativ. 

Totodată hotărârile adoptate au fost aduse la cunoştinţa publică prin afişarea acestora la sediul 

Consiliului local, întocmindu-se în acest sens un proces verbal de afişare. 

Dispoziţiile, cât şi Hotărârile adoptate de către consiliul local au fost înregistrate în registre 

speciale. 
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S-a asigurat în același timp , transmiterea spre consultare publică a proiectelor de acte 

normative pe paginia de internet a administrației publice locale, conform Art.7 din Legea nr. 52/2003,  

care vizează transparența în desfășurarea activității în administrația publică locală. 

Toate acestea au vizat administrarea domeniului public şi privat al oraşului Lipova, dar şi 

activitatea de buget finanţe a oraşului. 

În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Codul Administrativ, cât şi 

ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local, aspecte care au creat 

posibilitatea formulării de întrebări şi interpelări, exprimării de opinii şi argumentare a ideilor, de 

propuneri de amendamente în legătură cu proiectele supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului 

în cunoştinţă de cauză.  

De asemenea, începând cu anul 2020, Primăria Orașului Lipova a creat pe pagina web proprie 

o nouă opțiune, care oferă cetățenilor posibilitatea de a urmări online, în timp real, prin intermediul 

camerelor web  ale instituției, ședințele Consiliului Local al Orașului Lipova.  

Ulterior constituirii consiliului local, conform prevederilor legale acest organ deliberativ își 

organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Comisiile de specialitate 

sunt constituite doar din consileri locali și au ca atribuții principale analiza proiectelor de hotărâri din 

domeniul lor de activitate, respectiv întocmire avize asupra proiectelor de hotărâri, respectiv a 

cererilor cetățenilor pe probleme specifice comisiei. 

          În acest context, trebuie subliniată buna conlucrare între comisiile de specialitate şi 

compartimentele din aparatul propriu, pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri, cât şi 

cooperarea constantă a comisiilor de specialitate şi a grupurilor de consilieri, indiferent de apartenenţa 

politică, pentru promovarea şi susţinerea intereselor oraşului. 

În prezent, în cadrul Consiliului Local Lipova, în mandatul 2020-2024 îşi desfăşoară 

activitatea un  număr de 3 comisii de specialitate, astfel: 

1. Comisia nr. 1 - Comisia de specialitate juridică, activități economico-financiare, administrare 

domeniul public și privat 

POPA MIRELA PSD 

PANDELEA GHEORGHE PSD 

GÂRBOVAN GHORGHE PSD 
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SALAȘAN CRISTIAN IOAN PNL 

BOIA STELEAN IOAN PNL 

LUPULESCU CIPRIAN 
Alianța USR 

PLUS 

ȘTEFĂNESCU LAURIAN PRO România 

2.  Comisia nr.2 - Comisia de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția 

mediului, servicii publice de interes local 

LĂPĂDAT IOAN PSD 

CRĂCIUN DORIN-TITEL PSD 

TAMAȘ DORIN-CIPRIAN PNL 

NOVĂCESCU RAUL PNL 

ZABAN EDWIN -ALEXANDRU 
Alianța 

USR PLUS 

3. Comisia nr.3 - Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

culte, sport, turism 

BANDICI RALUCA-MARIA PSD 

POP MOISE PSD 

STĂNCIOIU TIMONE-SILVIU PSD 

NICOLAE DANIELA PNL 

BACKIN BERNHARD  
Alianța 

USR PLUS 
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Activitatea Unităţii Administrativ Teritoriale 

Primăria Oraşului Lipova, constituită în temeiul Codului Administrativ, este o structură 

funcţională cu activitate permanentă reprezentată de Primar, Viceprimar, Secretarul Unităţii 

Administrativ Teritoriale, Administrator Public şi Aparatul de Specialitate al Primarului care îşi 

exercită atribuţiile, prin serviciile din cadrul administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii 

activităţilor de interes  public local. 

Din perspectiva politico-administrativă, calitatea de primar este fundamentată pe respectarea 

şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a prevederilor Constituţiei şi a legilor ţării. 

În condiţiile date, în calitatea sa de autoritate executivă, primarul a acţionat pentru îndeplinirea 

întocmai a obiectivelor generate de interesele comunităţi locale, obiective care s-au îndreptat cu 

prioritate spre constituirea, adoptarea şi realizarea bugetului local, urmărirea îndeplinirii hotărârilor 

adoptate de Consiliul Local, realizarea atribuţiilor serviciilor din subordine şi executarea sarcinilor 

trasate. 

Primarul Orașului Lipova, Viceprimarul Orașului Lipova, Secretarul Orașului Lipova, 

Administratorul public, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură 

funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile 

primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale . 

Prin delegare de competență, primarul poate trece exercitarea unora din atribuțiile sale 

Viceprimarilor, Secretarului, Administratorului public sau altor funcționari din serviciile Primăriei 

Orașului Lipova .  

În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual . 

Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost 

comunicate persoanelor interesate, după caz .  

Primarul oraşului a emis aceste dispoziţii, în calitate de şef al personalului din aparatul de 

specialitate, în domeniul resurselor umane, în domeniul patrimonial şi financiar contabil, în calitate 

de ordonator principal de credite. 

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și este șeful administrației publice locale 

din Orașul Lipova și al aparatului de specialitate al acestuia, pe care îl conduce și controlează și a 

cărui componență și activitate vor fi redate în cele ce urmează, corespunzător perioadei ianuarie 
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2021 – decembrie 2021 și conform structurilor funcționale cu activitate economică, socială și de 

mediu, desfășurată la nivelul Primăriei Orașului Lipova în perioada raportată. 

 

 

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A UNITĂŢII  

ADMINISTRATIV  TERITORIALE 

 
I. Aparatul de specialitate al primarului 

1. Cabinet Primar 

2. Administrator Public 

3. Compartiment Audit Public Intern 

4. Achiziţii Publice şi Proiecte Comunitare 

5. Serviciul Poliţie Locală 

6. Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Autorizări Transporturi 

6.1.Compartiment Autorizări Transporturi 

6.2. Compartiment Protecţia Mediului 

6.3. Compartiment Cadastru și Topografie 

6.4. Compartiment Urbanism și Investiții 

6.5. Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat 

6.6. Compartiment Disciplina în Construcții 

7. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

8. Compartiment Protecţie Civilă 

9. Compartiment Implementare Proiecte 

10. Serviciul Buget, Finanţe şi Contabilitate 

10.1. Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate 

10.2. Compartiment Impozite și Taxe Locale 

11.  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 

II. Servicii publice în subordinea Viceprimarului 

1. Serviciul Administrativ şi Pieţe, Târguri, Oboare 
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1.1. Birou Administrativ 

1.2. Compartiment Pieţe, Târguri, Oboare 

2. Birou Cultură şi Sport 

3. Direcţia Infrastructură (Întreţinere, Reparaţii), Zone Verzi 

III. Servicii publice în subordinea Secretarului Unităţii Administrative 

1. Compartiment Resurse Umane 

2. Compartiment Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Publicul 

3. Birou Agricol 

4. Monitorul Oficial Local 

IV. Servicii publice în subordinea  Consiliului Local şi coordonarea Secretarului UAT 

     1.  Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor 

     2.   Direcția de  Asistenţă Socială  

            2.1. Compartiment Servicii Sociale 

            2.2. Compartiment Autoritate Tutelară 

           2.3. Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară 

          2.4. Compartiment Asistenți Personali 

     3.  Compartiment Asistenţă Medicală 

           3.1. Cabinet Medical Şcolar – Medicină Generală 

          3.2. Cabinet Medical Şcolar – Medicină Dentară 
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ACTIVITATEA  ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU  ÎN  ORAȘUL  

LIPOVA  ÎN PERIOADA  01.01.2021 – 31.12.2021 

 

STAREA  ECONOMICĂ 

Bugetul Consiliului Local al Orașului Lipova în anul 2021 a fost în sumă de 36.702.080 lei . 

 

 Veniturile realizate la 31.12.2021 au fost în sumă de 31.231.465 lei. 

În decursul anului 2021 au fost evidențiate și înregistrate cheltuieli finanțate integral din 

bugetul local în valoare de 31.160.307 lei, (inclusiv activitatea de învățământ) și au fost întocmite un 

număr de 3271 de ordine de plată pentru transferuri între conturile interne, transferuri între instituțiile 

subordonate și plăți către conturile operatorilor economici și ale instituțiilor de credite, în 

conformitate cu valorile cuprinse în propunerile și angajamentele legale și prin încadrarea în 

disponibilul din cont și bugetul aprobat. De asemenea, s-au luat măsuri imediate astfel ca, urmare a 

actelor emise de Guvernul României, implicit de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara 

și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad sau de Consiliul Județean Arad, prin care s-au 

alocat fonduri,  majorări de cheltuieli materiale, de personal etc., s-au întocmit rapoarte fundamentate 

pentru rectificarea bugetului general consolidat al UAT precum și a bugetelor terțiare implicate. De 

asemenea, ori de câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea bugetelor, în vederea asigurării 

utilităților și a altor cheltuieli curente, atât pentru activitățile (capitolele) autoriății executive locale 

(primărie) cât și la solicitările ordonatorilor terțiari de credite, s-au întocmit rapoarte pentru rectificări 

și virări de credite. Urmare a acestor demersuri s-au efectuat un număr de 7 rectificări prin Hotărâri 

ale Consiliului Local Lipova. Consecință acestora a fost că de la un buget inițial planificat de 

35.061.810 lei, venituri s-a ajuns la un buget final planificat de 36.702.080 lei, iar la cheltuieli de la 

35.625.740 lei la 37.328.010 lei. 

Cheltuielile pe 2021 s-au efectuat în următoarea structură(pe activități):   

        =lei= 

Nr. Domeniu de activitate Funcționare Dezvoltare 

1 Autorități Publice(Primărie)  7.457.080 143.962 
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2 Evidența populației  373.268 0 

3 Poliție Locałă + PSI și Situații de 

Urgență  

1.359.133 0 

4 Învățământ  1.929.477(fără 

cheltuieli de personal) 

1.725.873 

5 Sănătate  758.127 50.821 

6 Cultură, sport, religie, recreere  2.468.907 5.427.864 

7 Asistență socială  3.156.106 0 

8 Locuințe, servicii și dezvoltare  1.191.365 14.267 

9 Protecția mediului  2.224.779 0 

10 Agricultură, silvicultură și 

vânătoare 

224.691 0 

11 Transporturi(modernizare străzi)  1.395.094 1.259.493 

 TOTAL 22.538.027                                            8.622.280 

 

  Execuţia bugetară pe anul 2021 s-a încheiat cu un excedent de 37.373 lei pe secţiunea de 

funcţionare şi cu un excedent de 659.720 lei, pe secţiunea de dezvoltare( aferent unei cote din 

prefinanțare) , rezultând un excedent consolidat pe acest an de 697.093 lei . 

Pentru anul 2021, activitatea compartimentului Impozite și Taxe, cu atribuţii de stabilire, 

constatare, înregistrare, colectare și încasare a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul 

local s-au menținut în aceeași parametrii, atât cele referitoare la relațiile funcționale specifice în ceea 

ce privește calitatea serviciilor oferite contribuabililor  cât și de relaționare cu Consiliul Local. 

Sumele încasate în al anului 2021, din impozite şi taxe locale au fost în sumă de 7.947.426,55lei 

din care 4.352.514,57 lei de la persoane fizice, 21.883,00 lei de la persoane fizice aflate în insolvenţă 

, 3.536.177,98 lei de la persoane juridice si 36.851,00 lei persoane juridice aflate in insolventa.  

A. PERSOANE FIZICE 

Sumele încasate de la persoane fizice-evidenţa curentă, în sumă de 4.352.514,57 lei, au provenit 

din: 

Nr. 

crt. 

Tip impozit Încasat lei Procent din total 

încasări 

1 Impozit clădiri  610242.58 14.02 

2 Impozit şi taxa teren intravilan 407975.72 9.37 

3 Impozit şi taxa teren extravilan 413028.24 9.49 

4 Taxe jud.si de timbru 103357.00 2.37 

5 Taxa spec. pt. apa sit. Urgenta + 

apararea civila 

100484.67 2.31 

6 Impozit auto sub 12 t 796720.00 18.30 
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7 Taxe aviz si autorizatie 1250.00 0.03 

8 Alte impozite si taxe 412047.00 9.47 

9 Chirii + concesiuni 265684.00 6.10 

10 Venit rec.+imput.despagubiri 2120.00 0.05 

11 Contrav.cip+inf+ci 21261.00 0.49 

12 Alte taxe (cununie,divort,carnet, etc) 2677.00 0.06 

13 Alte venituri din tx.adm.elib.permise 1985.00 0.05 

14 Amenzi si alte penalitati 496128.64 11.40 

15 Taxe  salubritate 638116.00 14.66 

16 Cheltuieli executare silite 5531.00 0.14 

17 Venit din vanzarea unor bunuri 53187.72 1.22 

18 Tx.timbru arhitectura 296.00 0.01 

19 Impozit auto peste 12 t 19963.00 0.46 

 TOTAL 4352514.57       100,00 

 

Sumele încasate de la persoane fizice-insolvabile, în sumă de 21.883,00 lei, au provenit din: 

Nr. 

crt. 

Tip impozit Încasat lei Procent din total încasări 

1 Tx.jud.timbru 100.00 0.46 

2 Tx.Sp.BFC 30.00 0.14 

3 Venituri din rec.imp.si desp. 17500.00 79.97 

4 Contravaloare CI 28.00 0.13 

5 Amenzi 4208.00 19.23 

6 Cheltuieli exec.silite 17.00 0.08 

 TOTAL 21883.00       100,00 

 

În urma verificărilor făcute persoanelor fizice aflate în insolvabilitate s-a constatat că un 

număr de șase persoane au un loc de muncă activ sau au fost găsite disponibilităţi bancare şi prin 

urmare a fost transferată suma de 510,639 lei, din evidenţa separată a persoanelor aflate în 

insolvabilitate în evidenţa curentă. 

Pentru contribuabilul JURCA MARIUS FLORIN care a fost scos din insolvabilitate in luna 

august 2021 , a fost deschis dosarul de executare silită nr.144/2021 la B.E.J. BOŞNEAC LAVINIA 

în suma de 364.694 lei. 

Rămăşiţa la 31.12.2021 a persoanelor aflate în insolvabilitate este de 306.314 lei fața de 

780.270 lei la 31.12.2020 lei aceasta fiind diminuata cu suma de 473.956 lei. 

        Pentru încasarea sumelor restante au fost solicitate informaţii de la Serviciul Public Comunitar 

de Evidenţă a Persoanelor, Serviciu de Imigrari ARAD, verificări în sistemul PATRIMVEN şi 
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Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehicolelor ARAD 

privind: domiciliu, veniturile realizate, dacă deţin mijloace de transport în proprietate, dacă au loc de 

muncă sau deţin conturi bancare  

În anului 2021 au fost emise un număr de 1271 titluri de executare silită si somatii, au fost 

întocmite un număr de 69 angajamente de plată, respectiv un număr de 580 adrese de înfiinţare 

poprire la societăţile comerciale unde sunt angajaţi sau la instituţii bancare unde aceştia au deschise 

conturi,  iar în urma plăţilor efectuate au fost închise un număr de 579 dosare de urmărire.  

Din rămăşiţele la 31.12.2020 la persoanele fizice în sumă de 2.615.954,00 lei în   anului 2021 

au fost încasate 879.234,30 lei. 

B. PERSOANE JURIDICE 

Sumele încasate de la persoane juridice în sumă de 3.536.177,98 lei, au provenit din: 

Nr. 

crt. 

Tip impozit sau taxă Încasat lei Procent din total încasări(%) 

1 Impozit venit proprietate 14722.00 0.42 

2 Taxa si impozit cladiri 1858246.46 52.55 

3 Taxa si impozit curte si 

ter.intravilan 

278811.00 7.88 

4 Taxa si impozit extravilan 271429.94 7.68 

5 Taxa timbru 58013.29 1.64 

6 Taxa apararea civila 19704.00 0.56 

7 Impozit auto sub 12 t 261946.00 7.41 

8 Alte taxe( urbanism, 

aviz,aut.,venituri din dividente, 

timbru, informare) 

147849.20 4.18 

9 Chirii si concesiuni 122018.00 3.45 

10 Amenzi pj 3575.00 0.10 

11 Cheltuieli executare silita 515.00 0.01 

12 Alte venituri din vanzari 294034.40 8.32 

13 Impozit auto peste 12t 49704.00 1.41 

14 Alte venturi din proprietate 156210.69 4.42 

 Total 3536177.98 100,00% 

 

Din rămăşiţele la 31.12.2020 la persoanele juridice în sumă de 1.574.673 lei în   anului 2021 au 

fost încasate 402.210,40 lei. 
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În anului 2021 au fost emise 128 de titluri de executare silită şi somaţii ,  doua angajamente de 

plată, respectiv 15 adrese de înfiinţare poprire la  instituţiile bancare unde aceştia au deschise conturi 

şi au fost închise un număr de 67 dosare de urmărire ca urmare a plăţilor efectuate. 

În concluzie, comparând încasările din rămăşiţă an referinţă 2019 şi an 2021, avem o 

creştere  117,46%. 

Plățile restante către furnizori la data de 31.12.2021 sunt în sumă de 1.668.200 lei compusă din 

suma de 440.435 lei  sub 30 de zile și 1.227.765 peste 30 de zile. 

 

La capitolul Dezvoltare, Investiţii, Proiecte și finanțări externe, s-au continuat investiții 

începute în anii anteriori, precum și propunerea/deschiderea de noi investiții strategice pentru 

cetățenii Orașului Lipova, după cum este prezentat în cele ce urmează. 

Prin Serviciul Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi au fost asigurate, în anul 2021, 

următoarele activități principale: 

 Emiterea certificatelor de urbanism -  98 - pentru construcții case și anexe, construcții cu 

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

operațiuni juridice imobiliare, autorizații de construire/desființare- 35 pentru construcții 

case și anexe, construcții publice,  rețelele edilitare și branșamente, desființări imobile, 

autorizații de funcționare -18 autorizații de funcționare noi și 191  prelungiri de autorizații 

de funcționare. 

 Analiza  dosarelor pentru locuințe ANL, corespondența cu  solicitanții  pentru reconfirmarea  

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

Lipova . 

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

localitații Lipova  și  aplicarea  de  sancțiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  Legii 

50/1991, republicată și  modificată. 

 Verificarea și transmiterea către Instituția Prefectului –Județ Arad a documentelor în vederea 

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

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

și juridice si transmiterea debitului către taxele și impozitele locale 

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

locative, situații statistice. 

 Actualizarea redevențelor concesiunilor cu indicele de inflație anual și transmiterea debitelor 

către biroul Taxe și impozite locale. 

 Operațiuni de dezlipire, unificare, apartamentare măsurători topografice 

-    Măsurători în extravilan și întocmirea planurilor parcelare    

-    Unificări și dezlipiri  imobile. 

-    Identificări și notări construcții  

 

INVESTIȚII  FINALIZATE ÎN ANUL - 2021 

NR. 

CRT. 
TITLU PROIECT 

STADIUL 

PROIECTULUI 
DATA 

SURSA DE 

FINANTARE 

Valoare (cu 

TVA) 

1. 

Complex sportiv-Oraș 

Lipova-modernizare și 

extindere, Județul Arad 

Finalizat 16.03.2021 CNI SA 

3.444.036,48 

RON 

 

 

 

INVESTIȚII ÎN CURS DE EXECUȚIE ÎN ANUL 2021 

NR. 
DENUMIRE 

PROIECT 

VALOARE 

TOTALĂ 

PROIECT 

(RON, TVA 

inclus) 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI DE 

FINANȚARE 

DENUMIREA 

INSTITUȚIEI 

CARE 

FINANȚEAZĂ 

PROIECTUL 

 

 

1 

 

Sală de sport cu tibună 

180 locuri în oraşul 

Lipova, str. Iancu Jianu 

nr. 25 H 

 

9.298.631 

 

CNI -SA 

 

MDRAP-prin C.N.I. 

SA 

2 

Consolidare, restaurare 

conservare  biserică, 

amenajare  incintă, 

restaurare  și consolidare 

 

 

22.148.560 

 POR 2014-2020, Axa 

prioritară 5- 

 

 

Fonduri europene 
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împrejmuire, realizare 

corp anexă C2 si 

lumânărar C3, iluminat 

arhitectural ansamblu la 

biserica”Adormirea 

Maicii Domnului" 

     Prioritatea de investiții  5.1 

-Conservarea, 

    Protejarea, promovarea și 

dezvoltarea 

Patrimoniului natural și 

cultural 

3 

Reutilizarea spațiului 

fostei piete 

agroalimentare din 

Lipova prin amenajarea 

de spatii verzi publice si 

reabilitarea străzii de 

acces Miron Costin 

 

3.205 369,80 

 

POR 

 

Fonduri europene 

4 

Reabilitare cladire 

existenta pentru 

realizarea unei gradinite 

cu program normal. 

5.374 051,12 POR Fonduri europene 

5 

Modernizarea 

iluminatului public în 

orașul Lipova 

1.199.044 AFM Buget de stat 

6 

Reabilitare și dotare 

clădire de învățământ - 

Școala Generală Radna - 

cls -I-VIII 

5.686.261 PNDL Buget de stat 

7 
Pod metalic peste râul 

Mureș 
13.034 822,76 PNDL 

Buget de stat 

 

 

 

8 

Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe 

str. Gen .Petrescu, Cuza 

Voda, V. Alecsandri, 1 

Decembrie, Mețianu, 

Mihai Viteazul, Viilor, 

Mureș, M. Eminescu, 

Sarmisegetuza, Inv. I. 

Tuducescu, Timișorii, 

Aurel Vânătu, Elena 

Chirița, Zorilor, Clujului, 

P-ța Decebal, Lugojului 

și Ef. Murgu 

 

11.270.867 

 

PNDL 

 

MDRAP 

Ordinul MDRAP 

pentru aprobarea 

finanțării 

 

9 
 

 

8.502.324 
  

SF 
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Reabilitarea și dotarea 

Liceului Sever Bocu 

 

PNDL 

 

10 

Reabilitare și 

modernizare corp 

principal de clădire C1- 

Spital Orășenesc Lipova 

 

 

1 600 000 

 

CNI SA 

 

SF 

11 

Realizare acces rutier 

spre rampă primiri 

urgenţe Spital Orăşenesc 

Lipova din str. Aurel 

Vânătu şi amenajare 

curte interioară spital 

 

514.198 

 

Buget local 

 

Buget local 

12 

Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe 

str. Aurel Vlaicu (între 

str. Vasile Bugariu şi dig 

râu Mureş) 

363.129 

 
Buget local Buget local 

13 

Reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe 

str. Oborului II 

( zona blocurilor - str. 

Aurel Vlaicu) 

433.658 Buget local Buget local 

14 

Inițierea demersurilor în 

vederea demarării PTh 

pentru Extindere rețea 

gaz Oraş Lipova 

 

     Demersuri în derulare 

pentru elaborare 

Pth 

 

15 

Construire capelă 

mortuară, loc. RADNA, 

str. Detașamentul Păuliș. 

761.178,80 Buget local Buget local 

16 

Extindere rețea 

canalizare menajeră str. 1 

Decembrie, Orașul 

Lipova, jud. Arad 

70.485,62 Buget local Buget local 

17 

Extindere rețea de apă 

potabilă, canalizare 

menajeră și branșamente 

pe str. CLUJULUI – faza 

SF+DTAC 

696.576,95 CNI SA Buget de stat 
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Compartimentul Implementare Proiecte, funcționând din anul 2020 a avut ca scop: atragerea 

de fonduri nerambursabile externe sau guvernamentale. 

18 

Amenajare parcare 

incinta stadion și zona de 

tribune în Orașul Lipova 

446.722,11 Buget local Buget local 

19 

Extindere rețea de 

canalizare în Orașul 

Lipova, str. Valea Mare, 

jud. Arad –  SF+DTAC 

2.772 712,75 CNI SA Buget de stat 

20 

Cresterea eficienței 

energetice a Grădiniței 

nr. 1 cu program normal 

din localitatea Lipova, 

jud. Arad”. 

2.059 729,95 AFM– evaluare/licitație Buget de stat 

21 

Reabilitarea si 

modernizarea clădirii 

grădiniței cu program 

normal din Orașul 

Lipova, str. Maria Radna 

, nr. 313, jud. Arad 

1.922 235,68 AFM– evaluare/licitație Buget de stat 

22 

Creșterea eficienței 

energetice a unității de 

învățământ “ATANASIE 

MARIENESCU” din 

localitatea Lipova, 

Județul Arad 

3.870.126,80 AFM– evaluare/licitație Buget de stat 

23 

Construire creșă mică, 

orașul Lipova, județul 

Arad 

12.331.995,78 CNI SA – lista sinteză Buget de stat 

24 

Modernizarea 

iluminatului public în 

Orașul Lipova, etapa 2 – 

faza D.T.A.C.” 

3.113.145,33 AFM – evaluare/licitație Buget de stat 

25 

Construire pasarelă de 

legătură între corp C1 și 

construcția nouă spital, 

Oraș Lipova, Județul 

Arad 

600.000 CNI SA – SF Buget de stat 
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Compartimentul de Implementare Proiecte își desfășoară activitățile specifice în strânsă 

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

Compartimentul Achiziții Publice și Serviciul Buget-Finanțe-Contabilitate. 

 

Programele în cadrul cărora sunt realizate aceste proiecte sunt următoarele: 

- Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;  

- Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; 

- Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020; 

- Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020; 

- Programul pentru școli al României – Ajutor Financiar FEGA. 

- Administrația Fondului pentru Mediu. 

1. Proiecte în evaluare 2021-2022: 

 

  

Cod proiect 

 

Titlu 

 

Status 

 

Rol în 

proiect 

 

Cod apel 

 

1 

 

 

   149784 

 

Consolidarea 

capacității unității de 

învățământ din Orașul 

Lipova în vederea 

gestionării crizei 

COVID-19 

 

 

  Evaluare 

 

 

   Lider 

 

 

POIM/881/9/1 

 

 

2. Proiecte realizate: 

 

  

Proiect 

 

Titlu 

 

Status 

  

Rol în proiect 

 

1 

 

Lapte și 

corn 

 

Programul pentru școli al 

României 

 

   Realizat 
 

       Lider 

 

3. Proiecte în pregătire 2022-2023: 

a) Înoirea parcului de vehicule destinate transportului public – microbuze nepoluante; 



 
Raport de activitate al Primarului Orașului Lipova privind starea economică, socială și de 

mediu, pentru anul 2021 

 

 

25 

 

 

b) Sisteme de transport inteligente (recomandate în UAT din zonele urbane 

funcționale) și alte infrastructuri TIC; 

c) Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice; 

d) Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule 

electice ușoare la nivel local/metropolitan; 

e) Construirea de locuințe pentru tineri și locuințe de serviciu pentru specialiști din 

sănătate și învățământ; 

f) Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii 

publice de către unitățile administrativ-teritoriale; 

g) Elaborarea / actualizarea în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului 

și de urbanism. 

 

4. Membrii în proiectele: 

 „Creșterea numărului de utilizatori de servicii și aplicații digitale în vederea 

facilitării derulării cursurilor on-line”; 

 „Modernizarea iluminatului public în Orașul Lipova”. 

 

5. Buletine informative furnizate conducerii instituției: 12 (iulie 2021 – februarie 2022), de 

câte ori sunt solicitate. 

 

6. Conferințe, seminarii:  

a. Simpozion: „Infrastructura energetică în orașe”  - 20 Aprilie 2021 

b. Eveniment: Towardes clean energy – 22 Aprilie 2021 

c. Energia verde și orașul: eficiența energetică și energii regenerabile – 18 Mai 2021 

d. Conferință Oraș durabil, Reziliență și tranziție verde – 19, 20, 21 Mai 2021 

e. Eveniment la nivel înalt despre educație în system dual – 29 Iunie 2021 

f. Meeting Grup de Lucru pentru analiza Programului Operațional Regional Vest 2021-2027 – 

17 August 2021 

g. Conferință Cities of Tomorrow – 13-16 Septembrie 2021 

h. Seminar: Documentații tehnice – 09, 10, 13 Decembrie 2021 

 

7. Relații de parteneriat/colaborări punctuale:  

 Agenția pentru Dezvoltare Regională  Regiunea Vest 

 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României 

 Camera de Comerț Româno-Germană 

 Consiliul Județean Arad 

 Administrația Fondului pentru Mediu 

 Liceul ”Atanasie Marienescu” Lipova 

 Liceul ”Sever Bocu” Lipova 
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Prin activitatea Serviciului de Achiziții Publice s-a asigurat organizarea și deșfășurarea 

procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii și de lucrări. 

Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține 

produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciului sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui 

contract de achiziție publică. 

Sinteza activităților serviciului aferente anului 2021 

Proceduri de achiziție publică demarate în anul 2021: 

- Acord cadru pentru furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru școli al 

României, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate 

şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din 

Orașul Lipova, judeţul Arad, pentru anul şcolar 2020-2021; 

- Achiziționare lemn de foc; 

- Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentație tehnică necesară 

în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor și asistență tehnică din partea proiectantului) 

și execuție lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere pe 18 străzi din orașul Lipova; 

- Servicii de explotare masă lemnoasă (domeniul public al orașului Lipova) aflată în administrarea 

Ocolului Silvic Lipova; 

- Servicii de actualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Lipova; 

- Acord-cadru pentru furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru școli al 

României, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate 

şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din 

Orașul Lipova, judeţul Arad, pentru anul şcolar 2021-2022; 

- Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: MODERNIZAREA ILUMINATULUI 

PUBLIC ÎN ORAȘUL LIPOVA; 

- Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului: „Creșterea numărului de utilizatori de servicii și 

aplicații digitale în vederea facilitării derulării cursurilor on-line”; 

Au fost încheiate 88 contracte de achiziție publică din care: 

- 80 achiziții directe; 
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- 3 contracte subsecvente de furnizare; 

- 5 contracte de achiziție publică în urmă anunțului de atribuire la procedura simplificată; 

Contracte de finanțare semnate în anul 2021: 

       - Contract de finanțare Programul Operațional Competitivitate nr. 22/223t/26.04.2021, aferent 

obiectivului investițional ”Creșterea numărului de utilizatori de servicii și aplicații digitale în 

vederea facilitării derulării cursurilor on-line” ; 

 - Contract pentru finanțare nerambursabilă nr.303/i(6ES)/15.07.2021, aferent obiectivului 

investițional ”Modernizarea iluminatului public în orașul Lipova”, prin Administrația Fondului 

pentru Mediu 

Proiecte în derulare în anul 2021: 

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

VIII, orașul Lipova, județul Arad; 

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

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

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

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

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

proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului (proiectare și execuție) pentru 

obiectivul: ’’Reutilizarea spațiului fostei piețe agroalimentare prin amenajarea de spații verzi 

publice și reabilitare strada Miron Costin” 

- Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări de 

reabilitare a infrastructurii rutiere pe 18 străzi din orașul Lipova; 

- Furnizarea echipamente IT din cadrul proiectului ”Creșterea numărului de utilizatori de 

servicii și aplicații digitale în vederea facilitării derulării cursurilor on-line”; 

- Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Lipova, cod SMIS 123939; 
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STAREA  SOCIALĂ 

 Confortul urban și bunăstarea socială sunt obiective care trebuie avute permanent în vedere. 

Cetățenii au dreptul la protecție socială, iar acest drept este garantat atât de lege, cât și de umanitatea 

fiecăruia dinte noi. Prin investițiile pe care UAT Oraș Lipova le-a făcut și le va face, se încearcă 

atenuarea diferitelor elemente negative ce afectează Orașul Lipova . 

Prin activitățile desfășurate de   Direcția de  Asistență Socială, au fost realizate o serie de servicii 

publice și acțiuni diverse pentru cetățenii Orașului Lipova. 

     I. Beneficii sociale: 

           -  o medie de 33 familii fără venituri au beneficiat lunar de ajutor social, cu un cuantum lunar 

total de aproximativ 8.300 lei, conform prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările si 

completările ulterioare, familii care au nivelul de subzistenţă scăzut. 

            Plata ajutoarelor sociale în anul 2021 a fost efectuată de catre Agenția Județeană de Plăţi şi 

Inspecţie Socială Arad, pe baza documentaţiei transmise de către Compartimentul Servicii Sociale 

din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Lipova; 

 - conform HCL nr.5/14.01.2013, actualizată prin HCL nr.83/29.06.2017,  în anul 2021, au 

fost distribuite ajutoare de urgență la 2 persoane, în cuantum de 1.553 lei/personă, iar suma totală 

fiind de 3.106 lei;  

            - dintr-un număr lunar de 20 de persoane apte de muncă, beneficiare de ajutor social, 15 

persoane au prestat muncă în folosul comunităţii locale, pentru cuantumul stabilit conform 

prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 33 beneficiari ai V.M.G. au primit pentru perioada Noiembrie 2021 - Martie 2022, ajutorul 

pentru incalzirea locuintei, conform prevederilor Legii nr.226/2021, privind măsurile de protecție 

socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea nr. 1.073/04.10.2021, 

ajutor suportat din sumele virate de la bugetul de stat, în sumă totală de 52.800 lei.     

          -  104 familii au beneficiat de ajutorul de încălzire a locuinţei pentru perioada sezonului rece, 

noiembrie 2021 - martie 2022, conform prevederilor Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecție 

socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobat prin Hotărârea nr. 1.073/04.10.2021, 

ajutor suportat din sumele virate de la bugetul de stat, cu un cuantum total de 12.256 lei. 
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      Ajutoarele au fost platite din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin casieria Primariei Orașului 

Lipova, la data repartizării fondurilor. 

           - o medie de 57 de asistenţi personali angajaţi la primăria oraşului Lipova, au acordat  îngrijiri            

la domiciliu în funcţie de nevoile celor 57 de persoane cu dizabilităţi,  care sunt caracterizaţi  

printr-un grad de handicap Grav cu asistent personal, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

           - o medie de 73 de persoane au beneficiat de indemnizaţie lunară de însoţitor pentru persoane 

cu handicap, conform prevederilor Legii nr.448/2006, republicată cu completările şi modificările 

ulterioare,  acordată în vederea sprijinului celor 73 de persoane încadrate în grad de handicap “grav 

cu asistent personal”; 

           - suma totală plătită în anul 2021, cumulată, pentru plata salariilor asistenţilor personali pentru 

persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, îngrijite la domiciliu şi a 

indemnizaţiilor lunare de însoţitor cuvenite părinţilor sau adultului/reprezentantului legal, conform 

prevederilor legii nr. 448/2006, republicată cu completările şi modificările ulterioare, a fost de 

3.157.189,00 lei.  

          - au fost efectuate 295 de anchete sociale pentru persoane adulte cu handicap si pentru minorii 

cu dizabiltăţi; 

           - 25 de familii au beneficiat de alocaţia pentru susţinere a familiei conform prevederilor Legii 

nr.277/2010, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

          - 96 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani au fost depuse 

până la sfârşitul anului 2021 la Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială Lipova, conform OUG nr. 111/2010 şi înaintate la A.J.P.I.S. Arad; 

         -85 dosare de alocație de stat pentru copii au fost depuse până la sfârșitul anului 2021, conform 

prevederilor Legii nr.61/1993. 

         - 68 copii nou-născuţi cu vârsta cuprinsă între 0 -12 luni, au beneficiat de o cantitate de 408 

cutii de lapte praf, pană la sfâșitul anului 2021, conform prevederilor Legii nr.321/2001; 

       - au fost efectuate 2 anchete sociale pentru persoanele care au solicitat sprijin cu produse 

vestimentare de la organizaţii nonguvernamentale; 
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       - au fost distribuite un număr de 43 de tichete de grădiniță cu valoare nominală de 100 de lei, 

suma totală fiind de 4.300 lei, conform prevederilor Legii nr. 248/2015.  

           Conform Hotărârii nr.691/2015 privind procedura de monitorizare a modului de creştere şi 

îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot 

beneficia au fost monitorizați un număr de: 

- 6 copii cărora le-a fost delegată autoritatea părintească; 

- 5 copii cu părinte unic întreținător; 

- 2 copii cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate; 

- 20 de copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate;   

     Măsuri privind sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care 

beneficiază de mese calde pe suport electronic, acordate în cadrul S.N.S.P.V.P.A., conform 

O.U.G. nr.115/2020. 

  În anul 2021, au fost identificate conform Dispoziției nr.297/2020, persoanele eligibile care 

beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, un număr de 9 de persoane, 

cu vârsta de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă și cu venitul la nivelul indemnizației sociale 

pentru pensionari. Au fost distribuite carduri de masa caldă unui număr de 9 persoane. 

           Au fost identificate două persoane fără adăpost pe raza orașului Lipova.  

Acordarea necesarului de măști de protecție pentru familii și persoane defavorizate conf 

O.U.G. nr. 78/2020. 

 În anul 2021 au fost distribuite un număr de 25.800 de măști de protecție, familiilor și 

persoanelor defavorizate aflate pe raza U.A.T. Lipova, definite ca fiind persoane beneficiare de ajutor 

social în baza Legii nr.416/2001, de alocație de susținere a familiei în baza Legi nr. 277/2010, 

pensionarii din sistemul public de pensii care beneficiază de pensia minima garantată, conform 

O.U.G. nr. 6/2009 și persoane încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din 

prestații sociale, conform  prevederilor art.42 și 58 din Legea nr.448/2006.  

 Acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Legii 

nr.35/2020. 

 În anul 2021 nu au existat solicitări privind acordarea unui ajutor financiar familiilor, pentru 

plata serviciilor oferite de bonă, conform Legii nr.35/2020. 
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   Distribuirea produselor de igienă și a produselor alimentare în cadrul P.O.A.D. 2018-

2020, în anul 2021 s-au acordat persoanelor defavorizate, produse conform O.U.G. nr.84/2020. 

Au fost distribuite două tranșe de produse de igienă și două tranșe de produse alimentare, 

categoriilor de persoane cele mai defavorizate, beneficiarilor de ajutor social, familiilor care 

beneficiază de alocația de susținere a familiei și persoanelor dependente, încadrate în grad de 

handicap, cum sunt prevăzute la art.2, lit.b din O.U.G. nr.84/2020. Au beneficiat de aceste produse 

în anul 2021, un număr de 198 de persoane. 

     II. Consiliere socială în vederea reintegrării sociale şi protecţiei sociale pentru respectarea 

drepturilor copilului. 

   Obiectivele consilierii sociale sunt următoarele: 

- menţinerea copiilor în familie; 

- continuitatea frecventării cursurilor şcolare; 

- integrare/reintegrare şcolară a copiilor sau tinerilor care au abandonat şcoala; 

- descurajarea instituţionalizării copiilor; 

- prevenirea destrămării familiei. 

 
În anul 2020, Compartimentul de Asistență Medicală Comunitară, a urmărit starea de sănătate 

a populației prin vizitarea la domiciliu a bolnavilor  cronici de pe raza Orașului Lipova. Același 

compartiment s-a implicat în diverse campanii: de ajutorare persoane cu nevoi speciale sau aflate în 

situații dificile de trai, campanii de vaccinare și orice alte campanii sau acțiuni spontane au fost 

desfășurate în contextul pandemiei COVID-19 sau alte contexte cu implicații sociale, vizând starea 

de sănătate sau siguranța cetățenilor Orașului Lipova. S-au organizat și campanii de infomare pe 

diverse teme, și s-a acordat asistență medicală în diverse ocazii(caniculă, examene școalare etc.). 

 

Tot din sfera serviciilor sociale vom prezenta în continuare activitatea S.P.C.L.E.P.  LIPOVA, 

care s-a desfăşurat în anul 2021 cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

radiogramelor/instrucţiunilor/metodologiilor D.E.P.A.B.D. Cadrul legal în care s-a desfăşurat 

activitatea este definit de prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată; prevederile H.G. nr. 295/2021 pentru 
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aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor 

români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință 

și ale cărții de imobil;  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, H.G. nr. 

64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 

stare civilă şi al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor).  

S.P.C.L.E.P. LIPOVA a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Lipova nr. 

178 din 28.12.2004, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, fiind un birou fără personalitate juridică, subordonat Consiliului Local Lipova. 

 Potrivit organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Lipova nr. 128 

din 23.12.2020 structura de personal se prezintă după cum urmează: o funcţie publică de conducere 

- şef birou, 4 funcţii publice de execuţie, din care 3 pentru evidenţa persoanelor şi 1 pentru stare civilă 

şi 1 post în regim contractual. 

 Din totalul de 5 posturi prevăzute în statul de funcţii, anexă la actul administrativ mai 

susmenţionat, sunt ocupate următoarele: funcţia de şef birou, 2 funcţii publice de execuţie, din care 

1 pentru evidenţa persoanelor şi  1 pentru stare civilă. 

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

administrativ – teritoriale( 1 oraş şi 8 comune), cu o populaţie totală de 31800 de locuitori. 

I. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT 

Activităţile pe linie de management desfăşurate în permanenţă de către şeful biroului, în 

perioada supusă analizei, au fost: 

- urmărirea modului în care sunt îndeplinite activităţile prevăzute de O.U.G. nr. 

97/2005, cu modificările şi completările ulterioare prevederile H.G. nr. 295/2021 

pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința 
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și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și 

conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil. S-a 

urmărit respectarea actelor normative incidente activităţilor desfăşurate şi rezolvarea 

operativă şi legală a tuturor solicitărilor adresate serviciului. 

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

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

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

soluţionate; 

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

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

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

solicitărilor acestora, în biroul d-lui Primar Pera Florin Fabius; 

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

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

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

referitoare la persoană; 

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

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

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

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

- a asigurat mediatizarea activităţii S.P.C.L.E.P. prin publicarea de  articole în presa scrisă, o 

dată la două săptămâni; 

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

necesar; 

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

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

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

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

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

http://www.primarialipova.ro/
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- organizarea activităţilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237-

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

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

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

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

romă; 

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

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

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

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

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

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

identitate provizorii – dacă este cazul; 

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

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

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

II. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A  PERSOANELOR ŞI INFORMATICĂ 

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

activităţi: 

-  au fost înregistrate 3516 cereri pentru eliberarea actelor de identitate. Pentru acestea au 

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

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

fost verificaţi solicitanţii În R.N.E.P., au fost preluate imaginile solicitanţiilor, au fost înregistrate în 

registrul de cereri. 

- au fost înregistrate 362 cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind 

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

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

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

solicitanţilor, după caz, au fost înregistrate în registrul de cereri; 
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- în perioada supusă analizei, au fost produse 3516 acte de identitate, din care:  

 2914 cărţi de identitate; 

 240 cărţi de identitate provizorii; 

 362  vize de reşedinţe. 

Actele de identitate au fost eliberate în termenul legal, termenul de eliberare fiind, în medie, 7 

zile.  

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

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

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

 pentru C.I., B.I., CA retrase la ghişeu, au fost distruse prin ardere un nr. de 2326; 

 pentru actele retrase în urma decesului au fost distruse prin ardere 498; 

- au fost soluţionate 2 petiţii înregistrate la nivelul serviciului; 

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

al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) au fost soluţionate 670 lucrări de 

furnizări date din R.N.E.P., fiind furnizate date pentru  748 persoane; 

- au fost efectuate 779 verificări în R.N.E.P. 

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

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

identitate a persoanelor instituţionalizate; 

- au fost desfăşurate 0 controale la centrele de asistenă socială de pe raza de competenţă, 

fiind puse în legalitate cu acte de identitate 0 persoane instituţionalizate; 

- au fost puse în legalitate cu acte de identitate 36 persoane de etnie romă; 

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

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

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

- Nu au fost efectuate deplasări în teren cu camera mobilă pentru întocmirea actelor de 

identitate. 
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- Au fost luate masuri specifice, de urgentare, de eliberare a actelor de identitate pentru 

procesul electoral ce s-a desfasurat pe raza comunei Zabrani in anul 2021. 

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

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

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

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

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

linie de evidenţă a persoanelor: 

- zilnic: situaţia indicatorilor sintetici  privind evidenţa persoanelor; 

- lunar: 

o statistica activităţii de evidenţă a persoanelor (Anexa1); 

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

prelucrare date personale în vederea producerii CI/CA; 

o situaţia cu privire la cetăţenii români originari din R. Moldova și Ucraina care au 

solicitat eliberarea unui act de identitate; 

- trimestrial: 

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

eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege; 

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

persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială; 

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

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

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

postului. 

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

declinarea unei false identităţii. 

III. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

- au fost luate în evidenţă fiind înregistrate în R.N.E.P. 149 persoane; 
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- au fost actualizate datele în R.N.E.P. conform documentelor anexate la cererile pentru 

eliberarea actelor de identitate/stabilire reşedinţă (date de identificare, statut civil, adrese de 

domiciliu/reşedinţă), a comunicărilor de deces, a comunicărilor de modificări pentru evidenţa 

persoanelor (copii sub 14 ani) sau a altor solicitări; 

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

domiciliul în străinătate; 

IV. ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ ŞI COLECTIVĂ 

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

modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 

privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru 

stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, 

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

persoanelor. 

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

Arad cu toţi funcţionarii de evidenţă a persoanelor. 

V. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT 

A fost înregistrată în registrele serviciului toată corespondenţa, astfel: 

 în registrul general: 1141 lucrări; 

 în registrul de furnizări date: 154 lucrări; 

 în registrul de petiţii: 2 lucrări. 

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

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

de predare-primire, astfel: prin poşta militară 189 de lucrări trimise şi 592 preluate, prin poşta civilă 

41 lucrări, pe condica de predare-primire 132 lucrări. 

Au fost monitorizate în permanenţă lucrările transmise prin F.T.P., au fost listate, prezentate 

sefului biroului  pentru a fi rezoluţionate şi repartizate. 

  



 
Raport de activitate al Primarului Orașului Lipova privind starea economică, socială și de 

mediu, pentru anul 2021 

 

 

38 

 

 

 Zona socială, dar și cea de mediu a Orașului Lipova sunt influențate într-o măsură destul de 

ridicată și de activitatea Poliției Locale Lipova, care prin sarcinile de muncă specifice intervin pentru 

oferirea unor condiții sociale sigure pentru Orașul Lipova și comunitatea sa, participă la asigurarea 

ordinii publice și a păcii sociale în Orașul Lipova, făcând uz de atribuțiile și mijoacele legale, ori de 

câte ori este nevoie. 

Serviciul a fost executat pe ture de 12 ore împreună cu agenții din cadrul Poliției Orașului 

Lipova și pe ture de 8 ore la Primăria Orașului Lipova.  

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliție Locală Lipova  au desfășurat pe parcursul anului 

2021 următoarele activități : 

1. Au menținut ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de 

ordine si siguranță publică . 

2. Au fost efectuate un număr de 573 activități de menținere a ordinii publice în imediata 

apropiere a unităților de învăţământ, in parcările auto aflate pe domeniile publice în 

zonele comerciale și de agrement precum si in alte locuri publice aflate in administrarea 

unității administrativ teritoriale.   

3. Au acționat pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și 

ocrotirea părinților a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora 

serviciului public de asistență socială. 

4. Au constatat contravenții și au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind 

conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale administrației locale . 

5. Au asigurat protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului , din 

instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale sau acțiuni 

specifice prin efectuarea a 710 de acțiuni. 

6. Au participat împreună cu alte autorități competente la asigurarea ordinii si liniștii 

publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor 

comerciale promoționale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase sau 

comemorative după caz precum și asemenea activități care se desfășoară în spațiul 

public și care implică aglomerări de persoane din care putem enumera:  depuneri de 
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coroane cu diferite ocazii, procesiuni, spectacole susținute pe domeniul public sau în 

clădirile ce aparțin de UAT Lipova ș.a. 

7. Au participat alături de Poliția Română , Jandarmeria Română și celelalte forțe ce 

compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și 

combaterea infracționalității stradale . 

8. În domeniul circulației pe drumurile publice, s-a asigurat fluența circulației pe 

drumurile publice din raza de competență cu ocazia unor reparații efectuate la străzi. 

9. Au verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și s-au sesizat neregulile 

constatate privind starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere . 

10. Au participat la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale cum sunt: ninsoarea , viscolul , vânt puternic , ploaie torențială și 

polei . 

11. Au acordat sprijin Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și 

siguranței traficului. 

12. Au asigurat în cazul accidentelor soldate cu victime , paza locului acestor accidente și 

s-au luat primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 

martorilor și a făptuitorilor , dacă s-a impus transportul victimelor . 

13. Au constatat contravenții, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind 

regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi și au sesizat serviciile specializate 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân, au acordat sprijin personalului specializat în 

capturarea acestora. 

14. Au constatat contravenții si au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale 

privind conviețuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților 

administrative publice centrale sau locale, pentru faptele constatate în raza teritorială 

de competență unde au aplicat un număr de 43  procese verbale de contravenție , în 

valoare de 20.550 lei, din care 3 au fost achitate, 2 de avertismente și 38 au fost date în 

debit. Sancțiunile au fost aplicate în baza Legii 55/2020, Legea 61/1991 HCL 16/2021. 

15.  Au asigurat măsuri de protecție a executorilor judecătorești   cu ocazia executărilor 

silite. 
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16. Au acordat pe teritoriul UAT Lipova sprijin imediat structurilor competente cu atribuții 

în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. 

17. Au participat împreună cu structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea 

măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, 

procesiuni, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative. 

18.  Au constatat contravenții pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 

staționarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis unde au aplicat un număr de 31 

de sancțiuni în valoare de 11.745 lei, din care au fost achitate 12 (1740 lei), iar 19 au 

fost date în debit, în plus au fost date și încă 3 avertismente. 

19. Au asigurat aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului 

ori al unității administrativ - teritoriale. 

20.  În domeniul evidenței persoanelor au desfășurat un număr de 14 activități în colaborare 

cu SPCLEP Lipova pentru punerea în legalitate  a persoanelor cu acte de identitate 

expirate și a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

21. Au mai desfășurat activități în domeniile: disciplina în constructii și afișajul stradal, 

protecției mediului și activităților comerciale unde s-a acționat împreună cu specialiști 

din aparatul de specialitate al primarului.  

22.  În colaborare cu Poliția Orașului Lipova s-a intervenit la 2 apeluri la numărul de 

urgență 112, la 257 sesizări directe de la cetățeni si la 134 sesizări din oficiu. Pe raza 

Orașului Lipova au fost efectuate un număr de 520 de patrulări și au fost legitimate 335 

de persoane.  

23. De asemenea având în vedere intrarea în stare de alertă declanșată pe teritoriul  

României în anul 2021 și în conformitate cu Legea 55/2020 au fost efectuate un numîr 

de aproximativ 20 000 de verificări la domiciliul persoanelor aflate în stare de izolare 

sau carantină. Pe perioada 11.01. – 13.07.2021 s-a asigurat paza centrului de vaccinare 

contra Covid – 19, 24 de ore din 24.  
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STAREA  DE  MEDIU  

Pe lângă obișnuitele lucrări de salubrizare, administrare și întreținere a spațiului verde și 

copacilor de pe domeniul public, de plantarea de noi arbori, arbuși și plante decorative, s-au 

desfășurat și acțiuni specifice, cum ar fi: 

►pentru sensibilizarea, conştientizarea, şi educarea cetăţenilor s-au realizat campanii de 

informare cu privire la importanţa colectării DEEE conform OUG nr. 5/2015, Colectării selective, 

Colectării deşeurilor provenite din surse de lumină şi modalitatea de a face compost în propria 

gospodărie, în acelaşi timp oferindu-se materiale tipărite, afişe şi pliante cu obligaţiile şi 

responsabilităţile cetăţenilor ; (Campanii de reciclare deșeuri electrice și electrocasnice; reciclare 

surse de iluminat / becuri; reciclare articole textile – haine și alte; reciclare sticle de plastic, etc.) 

►pe raza Orașului Lipova, activitatea de salubrizare urbană pentru colectarea deșeurilor 

menajere este asigurată începând cu luna aprilie a anului 2020 de firma SC CONSULT  SOC  

CENTRUM  SRL, printr-un contract încheiat prin ADISIGD Arad.  

►s-a colaborat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii Gărzii de Mediu, ai 

Apelor Romane şi ai altor diverse asociaţii pe probleme de mediu, precum și cu unităţile de 

învăţământ în vederea realizării acţiunilor de ecologizare realizate pe raza Orașului Lipova; 

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

cuprins și alte activități descrise astel: 

- întocmire documentații privind marcarea și taierea legală a arborilor de pe raza orașului, 

împreuna cu Ocolul Sivic Lipova și Ocolul Sivic Radna. 

- participare la acțiunile de colectare a câinilor fără stăpân împreună cu Poliția Locală și 

Asociația Paws United  conform Legii 155/2010. 

- efectuare controale pe raza localității împreună  cu Poliția Locală privind curățenia, spațiile 

verzi, depozitarea ilegală de deșeuri, etc. conform HCL 66/2003 și OUG 195/2005. 

- întocmirea documentațiilor pentru Direcția Agricolă cu privire la eliberarea autorizațiilor 

privind nucii de pe raza orașului, redactarea și dactilografierea tuturor adreselor repartizate și atașarea 

confirmării transmiterii acestora. 

- asigurarea bunei desfășurări privind toaletările de arbori conform Legii 24/2007. 

- verificarea reclamațiilor și cererilor telefonice, verbale sau anonime. 
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- transmiterea de informații la DSV, AFM, GNM, APM, SGA, etc. cu privire la depozitul de 

deșeuri, anumite reclamații, cantități deșeuri, platforme gunoi, curațare platforme gunoi, etc. 

- s-a participat la controale pe raza localității Lipova împreuna cu GNM Arad, DSV Arad, 

DSP Arad, APM Arad, SGA Lipova, SGA Arad, etc.  

Deficiențele întâmpinate de Compartimentul Protecția Mediului și semnalate spre realizare 

pentru anul 2022, au constat în: 

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

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

- Înștiințarea cât mai corectă a populației privind colectarea selectivă. 

- Închiderea depozitului de deșeuri. 

- Realizarea de noi spații verzi. 

- Organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţii. 

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

- Achiziționarea de echipamente necesare Compartimentului Protecția Mediului. 

  

Calitatea și menținerea mediului înconjurător și a domeniului public din Orașul Lipova sunt 

asigurate și prin activitatea desfășurată prin Direcţia Infrastructură (Întreţinere, Reparaţii) Zone 

Verzi a Primăriei Oraşului Lipova, a cărei principale activități prestate din perioada Ianuarie 

2021 – Decembrie 2021, , au fost: 

- lunile ianuarie și februarie: acțiuni de împrăștiere a materialului antiderapant pe artere carosabile 

UAT  LIPOVA, cu toate utilajele din parcul auto (2 buc buldoexcavatoare,tractor cu sararita 

4mc,autoutilitara)  -  cca 55to; 

Pe tot parcursul anului:  

- acțiuni de colectare și transport a deșeurilor nemenajere (vegetale, deșeuri materiale de construcții, 

diverse) din zona rampelor de depozitare a deșeurilor menajere, a cimitirelor, școlilor, grădinițelor, 

spitalelor etc., care nu sunt ridicate de către societatea care asigură salubrizarea urbană a orașului; 

- lucrări de întreținere a sistemului de iluminat public stradal prin mici lucrări de reparații accidentale 

în regim de avarie, reglarea programatoarelor de tensiune respectiv înlocuirea becurilor arse din 

corpurile de iluminat; 
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- curățarea acostamentelor, rigolelor, gheigherelor de colectare a apelor pluviale de pămîn, nisip, 

frunze respectiv curățarea și decolmatarea șanțurilor de scurgere; 

- pe tot parcursul anului 2021 sau efectuat lucrări de toaletare de corecție, arbori, arbuști, crengi care 

reprezentau potențiale pericole în zone publice UAT Lipova respectiv a cererilor solicitate de către 

populație; 

- executare lucrări de cosire masă verde, stârpire ambrozie cu motocositorile din dotare respectiv cele 

două tocători din dotare montate pe tractorul JD, în zone publice aparținând UAT Lipova; 

- lucrări de reparații și întreținere a mobilierului urban din locurile de joacă pentru copii din zona 

parcurilor Orașului Lipova; 

- întreținerea permanentă a curățeniei prin golirea zilnică a celor cca 100 buc. coșuri de gunoi, 

amplasate pe domeniul public al UAT Lipova, atât cu personalul propriu cât și cu cei proveniți de la 

Legea 416 – venit minim garantat – respectiv cu cei care trebuie să presteze ore de muncă în folosul 

comunității prin serviciul de probațiune Arad; 

- mici reparații administrative de întreținere a instalațiilor electrice, sanitare, apă, acoperiș etc., la 

clădirile aflate în administrarea UAT Lipova; 

- pregătirea necesarului pentru desfășurarea evenimentelor organizate de Primăria Lipova pe 

parcursul întregului an calendaristic (depuneri de coroane, ziua armatei, ziua națională etc.) respectiv 

în preajma sărbătorilor de iarnă montarea de șiruri tricolore, ghirlande luminoase, împodobire brad 

etc.; 

- întreținere carosabil străzi nemodernizate UAT Lipova, în baza contractelor de sponsorizare 

încheiate cu SC MINEXPERT SA carieră Pătârș (1000 tone cribrură), SC LUSCAN COM SRL 

Carieră Bătuța (1000 tone cribrură), respectiv în baza contractului de concesiune cu Heidelberg 

Cement România SA Carieră Șoimoș (750 tone sort 0-32); 

Principalele lucrări executate de personalul direcției pe tot parcursul anului 2021 cu 

evidențierea cheltuielilor materiale aferente: 

        - reparații curente sală sport str. Petru Maior (hidroizolație acoperiș, iluminat interor, 

inst.sanitare, inst. electrice, zugrăvit interior exterior): 20.345  RON 

        - reparații/extindere canalizare pluvială spitalul nou str. Vânătu : 2130 RON  



 
Raport de activitate al Primarului Orașului Lipova privind starea economică, socială și de 

mediu, pentru anul 2021 

 

 

44 

 

 

        - reparații carosabil străzi reabilitate prin plombări ale defectelor apărute în carosabil cu mixtură 

asfaltică la rece: 8850 RON                                                                              

        - amenajare ansamblu loc de joacă parcul mic, respectiv reparare/înlocuire ansamblu de trei 

topogane în parcul central: 21.550  RON  

        - lucrări de vopsire lise/balustrade, pod viaduct Mureș: 3700  RON 

        - execuție/montare 14 buc. băncuțe tricolore parcul mic: 2400  RON 

        - reparații podețe Valea Mare: 850 RON  

        - amenajare platformă deșeuri menajere srt. Timișorii: 1000 RON 

        - amplasare/montare 50 buc. coșuri de gunoi stradale  str. Nicolae Bălcescu, zonă Parcul Mic – 

Biserica Ortodoxă Lipova: 32.500  RON 

        - execuție marcaje rutiere, treceri pietonale UAT Lipova: 2450 RON 

       - reparații curente Birou Implementare proiecte respectiv Birou Impozite, Taxe și Financiar 

contabil: 7500 RON  

       - lucrări de hidroizolație casa pompelor din Parcul Central: 1150  RON  

       - montare suporți metalici 50 buc. pentru flori pod Lipova: 4.200 RON 

       - reparații incintă Casa de Cultură, Centrul de vaccinare: 750 RON  

       - întreținere reparații zonă agrament Crucea lui Bocu: 2500 RON  

       - montare panouri informare/avertizare zone publice, rampe, deșeuri, parcuri, zonă agrement 

Crucea lui Bocu: 5500  RON  

       - reparații curente birou eco, curte Primărie: 3400 RON  

       - înlocuire pompă recirculare blocuri ANL centrală termică: 7200 RON      

 

Un aport foarte important în segmentul de conservare și protecție a mediului înconjurător, dar 

și pentru siguranța cetățenilor îl are și activitatea asigurată de Serviciul Voluntar pentru SITUAȚII 

DE URGENȚĂ de la nivelul UAT Oraș Lipova, activitate prezentată prin raportul anual de analiză 

a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor  la normele de apărare împotriva 

incendiilor constatate la controalele desfăşurate în anul 2021 în sectorul de competenţă, astfel: 
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1. Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „desfăşurarea de activităţi de 

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

împotriva incendiilor.” 

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

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

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

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

de Urgenţă Lipova. 

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

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Lipova a primit aviz de înființare 

(nr.9/21/AR din 12.04.2021) și aviz pentru sectorul de competență (nr.10/21/AR din 12.04.2021), 

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

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

b). Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite 

S-au realizat: 

-controale  de prevenire la instituțiile subordonate  Primariei orasului Lipova (9). 

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

incendiilor desfăşurate la gospodăriile cetățenești (185). 

  S-au incheiat conventii de intervenție cu: 

- o convenție de intervenție cu Ocolul Silvic Radna, 

  Sunt încheiate contracte de colaborare cu: 

- un contract de colaborare cu comuna Ususau; 

- un contract de colaborare cu comuna Zăbrani 

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

prevenirea  și respectarea  măsurilor de protecție împotriva infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, 

informarea s-a realizat prin afişe la Primaria Orașului Lipova, remiza de pompieri, piața 

agroalimentară, agenți economici și prin publicarea de  articole informative în ziarul Informația 

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

respectarea  normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis, arderea miriştilor 

şi a vegetaţiei uscate, a măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor  ce se aplică pe timpul 

campaniei agricole. Informarea s-a realizat prin afişe la Primaria Lipova ,remiza de pompieri, piata 

agroalimentară si prin publicarea articolelor informative în ziarul Informatia Lipovei. 

- Serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de informare a populației privind fenomene meteorologice 

periculoase și  masurile ce se impun in acea perioadă. 

- Serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de informare a populatiei privind curatarea și intreținerea 

coșurilor de fum. 

Nu s-au realizat și se propun spre realizare: 

- Grădinița cu program prelungit, Școla generala I-IV str.Iancu Jianu, Piața aroalimentară și Centrul 

recreativ Lipova funcționează   fară autorizație de securitate la incendiu, 

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

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

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

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

din L 307/2006. 

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

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

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

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

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

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

cărora nu s-au gasit nereguli majore si neremediabile. 

1.La gospodăriile populaţiei.  

În cursul  anului 2021 au fost controlate un număr de 185 gospodării individuale și cladiri colective 

de locuit ale populației. 
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 Deficienţe constatate sunt următoarele: 

- În urma controalelor efectuate de SVSU Lipova la  gospodării individuale și la cladirile colective 

de locuit ale populației, s-au constatat urmatoarele nereguli: 

                                             - coșuri de fum necurățate,  

                                             - folosirea gurilor de aerisire pentru evacuarea fumului, 

                                             - coșuri de fum netencuite sau izolate necorespunzător, 

2. La instituţii publice 

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

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

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

anului 2021. 

e). Relaţii cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor. 

-în  anului 2021 S.V.S.U. Lipova a avut relaţii de colaborare în domeniul situaţiilor de urgenţă, din 

categoria intervenţiilor la incendii  și  aplicații- 4 intervenții și 2 aplicații în colaborare cu IJSU Arad- 

Sectia Barzava.  

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

incendiilor. 

- S.V.S.U Lipova a primit o autospecială de intervenție cu apă și spumă de capacitate mică (donație 

din Germania).  

g). Necesarul  tehnicii de intervenție  a serviciului voluntar 

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

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

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

de deblocare-salvare de persoane și animale, echipamente de  intervenţie pentru pompierii voluntari.  

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

h). Reparații ce necesită remiza de pompieri Lipova și stația de pompe: 

Remiză pompieri 

-reparaţia acoperişului clădirii-(cad bucăți de tencuială din tavan în muzeul remizei Lipova); 
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-modernizarea interiorului remizei (înlocuirea instalaţiei electrice, să fie renovate interioarele atât 

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

pompierii voluntari); 

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

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

instruire şi informare a pompierilor voluntari pe timp de vară; 

-renovarea pereţilor exteriori ai remizei; 

-renovarea și reparația magaziei de lemne (un perete s-a înclinat și se poate dărâma) ; 

Stație de pompe 

-efectuare revizie tehnică la pompele de mare capacitate aflate la stația de pompe a orașului; 

-reparație acoperiș stație de pompe a orașului; 

-curățarea bazinului de colectare a apei pluviale.   

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

incendiilor. 

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

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

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

afişierele serviciului, publicarea de articole în ziarul Informația Lipovei, în punctul de informare a 

S.V.S.U. de la primăria Orașului Lipova. De asemenea materiale informative au fost prezentate prin 

punctul de informare de la piaţa agroalimentară a localităţii si la remiza de pompieri Lipova. 

- Informarea cetăţenilor privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor în gospodăriile 

populaţiei cu ocazia controalelor desfăşurate de personalul serviciului voluntar. 

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

presupune îndepărtarea deficienţelor menţionate.  

j). În decursul al anului 2021 S.V.S.U. Lipova a participat la  un număr de 41 intervenții și 4 

aplicații: 

- 5 intervenții la incendii - case de locuit; 

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

- o intervenție incendiu –societate comercială; 
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- 9 intervenții la incendii de vegetație uscată; 

- 4 intervenții inccendii-tomberoane de gunoi, 

- 5 intervenții- deblocari uși; 

- 2 intervenții la inundații; 

- 2 transporturi de persoane la salvare; 

- o intervenție –salvare animale; 

- 4 aplicații; 
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Cuvânt  de încheiere, 

Prezentând acest raport de activitate al anului 2021, până în prezent, în calitate de primar al 

Oraşului Lipova, consider că, alături de întreg Aparatul de Specialitate care funcţionează în cadrul 

Primăriei Oraşului Lipova,  am continuat să ne preocupăm cu seriozitate în îndeplinirea obiectivelor 

stabilite de vechea conducere şi ne dorim să se observe dorinţa de reuşită în privinţa tuturor 

proiectelor demarate deja, precum şi a celor  pe care le-am propus și le vom propune în viitor, 

împreună cu domnul Viceprimar Ioan LĂPĂDAT, domnul Iosif Mircea JICHICI – administrator 

public şi în colaborare cu Consiliul Local Lipova.  

Deşi situaţia financiară la nivel naţional nu a fost una dintre cele mai favorabile, în Oraşul 

Lipova, printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, s-a reuşit continuarea 

investiţiilor demarate în anii anteriori și vom aplica acest ritm și această direcție de dezvoltare și de 

acum înainte, vizând bineînțeles deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate.  

Nevoia de a depăşi statutul de oraş, ale cărui calităţi nu sunt valorificate la adevăratul lor nivel, 

precum şi nevoia de a găsi soluţii pentru problemele transmise de cetăţenii oraşului, astfel încât, să 

le oferim mediul de trai al unui oraş modern, lipsit de un peisaj sărac, a reprezentat o prioritate atât 

pentru mine, ca primar al oraşului, precum şi pentru întreagul aparat de specialitate aflat în subordinea 

mea. 

La fel cum s-a întâmplat și în anii anteriori, nu putem afirma că obiectivele propuse la 

începutul anului 2021, au fost atinse integral, dat fiind faptul că permanent ne dorim mai mult pentru 

Oraşul Lipova, pentru cetăţenii acestui oraş şi în acest sens ne oferim în continuare întreaga energie, 

dar ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată în acest an 2021, cu atât mai mult dat fiind 

contextul nedorit care a apărut odată cu pandemia COVID 19  și nici condiţiile socio-economice 

existente nu au fost dintre cele avantajoase. 

Vom încerca pentru anul 2022 și cei ce urmează să ducem la realizare toate obiectivele, atât 

cele care au rămas pe listă din anul 2021, cât şi cele noi propuse şi inițiate la finalul anului 2021 

pentru noul an de activitate în serviciul administrării Orașului Lipova și comunității sale. 

În acest sens, nu în ultimul rând, doresc să aduc mulţumiri tuturor celor care au sprijinit 

demersurile iniţiate până acum, care au înţeles şi au susţinut strategia noastră de dezvoltare, tuturor 



 
Raport de activitate al Primarului Orașului Lipova privind starea economică, socială și de 

mediu, pentru anul 2021 

 

 

51 

 

 

celor care au fost activ implicaţi în ceea ce încercăm să rezolvăm şi să construim. De asemenea, 

doresc să mulţumesc tutror cetăţenilor lipovani, care au venit cu propuneri constructive, cei care ne-

au sesizat deficienţele specifice din teritoriu, dar şi instituţiilor care ne-au oferit sprijinul lor financiar 

şi logistic. Toate acestea nu pot decât să mă determine încă o dată, să îmi asum cu onoare promisiunea 

de a continua să fiu apropae de cetăţeni şi să îi asigur că încrederea lor în mine nu va fi în zadar. 

Însumând toate aceste repere, îmi pot exprima convingerea că  și anul 2021 a reprezentat un 

an în care administraţia Oraşului Lipova şi-a dovedit pe deplin capacităţile manageriale, asigurând 

premisele pentru ca în anul 2022 şi în anii ce urmează, oraşul Lipova să-şi continue drumul către nou, 

către modernitate. 

În acest context întreaga activitate desfăşurată şi toate demersurile demarate, reprezintă  o 

vădită preocupare a administraţiei publice locale pentru bunăstarea cetăţenilor oraşului Lipova, 

precum şi a generaţiilor viitoare deoarece:  

VIITORUL  SE  CLĂDEŞTE  ÎN  FIECARE ZI ! 

Prioritatea mea și implicit a echipei mele, vor fi mereu oamenii, cetățenii acestui 

oraș, bunăstarea și confortul lor. Vom  munci pentru ca Lipova să devină orașul de 

altădată: frumos, curat și mult mai modern! 

 

Vă mulţumesc, 

 

 

Primar, 

Florin Fabius PERA 


