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PROCES VERBAL
încheiat azi, 31.08.2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.561/26.08.2015,
emisă de Primarul Oraşului Lipova

La şedinţa ordinară de consiliu din data de 31.08.2015 participă: dl. Primar
Jichici Iosif Mircea, dl. Dodon Vasile – Viceprimarul oraşului Lipova, d-na Pop Corina
Cătălina - Secretar al oraşului Lipova, iar din totalul de 17 consilieri locali aflaţi în
funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 17 consilieri.
D-na Pop Corina Cătălina – Secretarul Oraşului Lipova, solicită consilierilor să
facă propuneri pentru preşedinte de şedinţă, având în vedere că mandatul domnului
consilier Mihai Ionel Gheorghe a expirat în data de 29.08.2015.
Dl. Zepa Costin propune ca să fie ales ca președinte de ședință pentru
următoarele trei luni d-na Costin Camelia Mirela.
Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o „abținere”(d-na
Costin Camelia).
D-na Costin Camelia Mirela, președintele de ședință ales, dă citire Dispoziței
Primarului Orașului Lipova nr.561/26.08.2015 privind convocarea Consiliului local al
Orașului Lipova în ședință ordinară pentru data de 31.08.2015, orele 13,00, cu
următoarea ordine de zi:
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;
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.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, arată că mai există încă un proiect de
hotărâre pe ordinea de zi suplimentară, constând în:
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Lipova, serviciilor publice de interes local și
aparatul permanent al Consiliului local Lipova, pe anul 2015 – iniţiativa Primarului
Orașului Lipova.

D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.2 de pe ordinea de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local Lipova din data de 31.08.2015 – iniţiativa Primarului Oraşului
Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif
Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate - întocmit de către d-na
Pop Corina Cătălina – Secretarul Oraşului Lipova, fiind cuprins inclusiv proiectul de
hotărâre de pe ordinea de zi suplimentară, anterior menționat.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate cu 17 voturi
„pentru”.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.3 de pe ordinea de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare
din data de 29.07.2015 a Consiliului local Lipova – iniţiativa Primarului Oraşului
Lipova. Se dă citire totodată raportului de specialitate - întocmit de către d-na Pop
Corina Cătălina – Secretarul Oraşului Lipova precum şi documentelor anexe ale
proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat, cu 15 voturi „pentru” și
două „abțineri”(d-na Pîrneovan Ramona Carmen și dl.Paviliuc Ovidiu).
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.4 de pe ordinea de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare
din data de 29.07.2015 a Consiliului local Lipova – iniţiativa Primarului Oraşului
Lipova. Se dă citire totodată raportului de specialitate - întocmit de către d-na Pop
Corina Cătălina – Secretarul Oraşului Lipova precum şi documentelor anexe ale
proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat, cu 15 voturi „pentru” și
două „abțineri”(d-na Pîrneovan Ramona Carmen și dl.Paviliuc Ovidiu).
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.5 de pe ordinea de zi a
şedinţei, 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. Se dă citire totodată expunerii de
motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi
raportului de specialitate - întocmit de către dl.Tusa Bichicean Peter Răzvan, consilier
în cadrul Serviciului Urbanism A.T și Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale
proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 17
voturi „pentru”.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.6 de pe ordinea de zi a
şedinţei, 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. Se dă citire totodată expunerii de motive,
întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de
specialitate - întocmit de către dl. Tusa Bichicean Peter Răzvan, consilier în cadrul
Serviciului Urbanism A.T și Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale
proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 17
voturi „pentru”.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.7 de pe ordinea de zi a
şedinţei, 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. Se dă citire totodată expunerii de motive,
întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de
specialitate - întocmit de către dl. Tusa Bichicean Peter Răzvan, consilier în cadrul
Serviciului Urbanism A.T și Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale
proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 17
voturi „pentru”.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.8 de pe ordinea de zi a
şedinţei, 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 – inițiativa Primarului Orașului Lipova. Se dă citire totodată
expunerii de motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului
Lipova şi raportului de specialitate - întocmit de către dl. Tusa Bichicean Peter
Răzvan, consilier în cadrul Serviciului Urbanism A.T și Autorizări Transporturi din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Lipova, precum și
documentelor anexe ale proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 17
voturi „pentru”.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.9 de pe ordinea de zi a
şedinţei, 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. Se dă citire totodată expunerii de motive,
întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de
specialitate - întocmit de către d-na Suba Cristina – Șef Serviciu Urbanism A.T. şi
Autorizări Transporturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului
Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 17
voturi „pentru”.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.10 de pe ordinea de zi a
şedinţei, Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri vizând investiția
„Canalizare menajeră str. Petru Maior, Oraș Lipova” – iniţiativa Primarului

Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de motive, întocmită de către dl.
Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate - întocmit de
către d-na Suba Cristina – Șef Serviciu Urbanism A.T. şi Autorizări Transporturi din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Lipova, precum și
documentelor anexe ale proiectului de hotărâre respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 17
voturi „pentru”.
D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.11 de pe ordinea de zi a
şedinţei, 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. Se dă citire totodată expunerii de motive, întocmită de
către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi raportului de specialitate întocmit de către d-na Ardelean Marinela – inspector în cadrul Serviciului Urbanism
A.T. și Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului
Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului de hotărâre respectiv.
Doamna
Pop
Corina
Cătălina, Secretar
al
orașului
Lipova
explică
domnilor/doamnelor consilieri că trebuie constituită o comisie pentru vânzarea
spațiilor comerciale, constând în trei membri titulari și trei membri supleanți.
Pentru membri titulari domnul Popina Viorel îl propune pe domnul Ardelean Mircea
Dumitru.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi pentru și o
abținere(Dl.Ardelean Mircea Dumitru).
Domnul Popina Viorel îl propune pe domnul Zepa Costin.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi pentru și o
abținere(Dl.Zepa Costin).
Domnul Dodon Vasile îl propune pe domnul Popina Viorel.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi pentru și o
abținere(Dl.Popina Viorel).
Pentru membri supleanți domnul Rancu Tiberiu Pantelie îl propune pe domnul
Paviliuc Ovidiu.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi pentru și o
abținere(Dl.Paviliuc Ovidiu).
Domnul Zepa Costin o propune pe doamna Costin Camelia Mirela.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi pentru și o
abținere(D-na Costin Camelia Mirela).
Domnul Paviliuc Ovidiu o propune pe doamna Pîrneovan Ramona Carmen.
Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 16 voturi pentru și o
abținere(D-na Pîrneovan Ramona Carmen).

D-na Președinte Costin Camelia Mirela, dă citire pct.12 de pe ordinea de zi a
şedinţei,
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Lipova, serviciilor publice
de interes local și aparatul permanent al Consiliului local Lipova, pe anul
2015 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată expunerii de
motive, întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea, Primarul Oraşului Lipova şi
raportului de specialitate - întocmit de către d-na Bătrâna Adriana – Consilier
principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al
Primarului Oraşului Lipova, precum și documentelor anexe ale proiectului de hotărâre
respectiv.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate, cu 17
voturi „pentru”.
La pct. 13 DIVERSE de pe ordinea de zi a şedinţei, se dă citire:

- petiției SC FOREST & WATER, înregistrată la Primăria Orașului Lipova sub
nr.13998/27.08.2015, prin care solicită acord de principiu pentru cumpărarea unui
teren cu construcție situat în incinta fostei UM Lipova.
Supusă la vot, se acordă ACORD DE PRINCIPIU cu 15 voturi pentru și două
abțineri(dl. Mihai Ionel Gheorghe și d-na Stoica Ramona Manuela).
- Raportul nr.13651/19.08.2015, privind activitatea asistenților personali
desfășurată în semestrul I al anului 2015, de care domnii consilieri iau cunoștință.
Domnul Dodon Vasile, Viceprimarul Orașului Lipova, aduce la cunoștință
domnilor consilieri că a avut multe solicitări pentru acordarea liberului acces la
terenul sintetic tinerilor de până la 18 ani între orele 15-17.
Domnii consilieri acordă ACORD DE PRINCIPIU.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în trei exemplare originale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Costin Camelia Mirela

Red./P.C.C
Dact./N.A.
3 ex./31.08.2015.
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