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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 561    
 din 26.08.2015 

privind convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  
şedinţă ordinară pentru data de 31.08.2015, orele 13,00 

  
 Primarul Oraşului Lipova: 
 Având în vedere: 
 
 -prevederile art.121 din Constituţia României; 
 -prevederile art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E: 
 

Art.UNIC. Se convocă Consiliul local al Oraşului Lipova în şedinţă 
ordinară pentru data de 31.08.2015, orele 13,00 în sala de şedinţe a Consiliului 
local Lipova, având ca, 
 

O R D I N E  D E  Z I : 
 

    1.   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – inițiativa 
Primarului Orașului Lipova;   
 
    2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al oraşului Lipova din data de 31.08.2015 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova; 
 
    3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al oraşului Lipova din data de 29.07.2015 – iniţiativa Primarului Oraşului 
Lipova; 
 
    4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a 
Consiliului Local al oraşului Lipova din data de 20.08.2015 – iniţiativa Primarului Oraşului 
Lipova; 
 
    5.  Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului înscris în 
CF nr. 302862, sub nr. cadastral 302862, în suprafață de 1017 mp – iniţiativa Primarului 
Oraşului Lipova; 
 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 300745, pe 
parcela cu nr. top. 1030/b/1/3, în suprafață de 5880 mp – iniţiativa Primarului Oraşului 
Lipova; 
 
    7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 300558 
Lipova, pe parcela cu nr. top. 1030/b/1/4, în suprafață de 10810 mp – iniţiativa 
Primarului Oraşului Lipova; 
 
    8.  Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor bunuri de natura 
mijloacelor fixe aflate în administrare și folosință la SC COMPANIA DE APĂ SA – iniţiativa 
Primarului Oraşului Lipova;  
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    9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF 301526 
Lipova, sub nr. cadastral 301526, în suprafață de 5755 mp - iniţiativa Primarului 
Oraşului Lipova; 
        
   10.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri vizând investiția „Canalizare 
menajeră str. Petru Maior, Oraș Lipova” - iniţiativa Primarului Oraşului Lipova;  
 
   11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului și a celor de 
prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, 
precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, la nivelul Orașului 
Lipova – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova;  
        
   12. Diverse. 
                         
                                                  
 
 
                PRIMAR,                                                  AVIZAT LEGALITATE 
JICHICI IOSIF MIRCEA                                               SECRETAR, 

                                                                     POP CORINA CĂTĂLINA 
 


