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MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA DIN DATA DE 30.01.2020 

 

 

        La şedinţa ordinară a Consiliului local Lipova din data de 30.01.2020 participă:dl. Jichici Iosif 

Mircea – Primarul oraşului Lipova, domnul Dodon Vasile, Viceprimarul orașului Lipova, doamna Pop 

Corina Cătălina - Secretar General al oraşului Lipova, iar din totalul de 17 consilieri locali aflaţi în 

funcţie, sunt prezenţi la şedinţa de consiliu un număr de 15 consilieri, absenți fiind doamna Bandici 

Raluca Maria și domnul Nicodin Cristian Ioan.  
 
        Doamna Pop Corina Cătălina – Secretar General al orașului Lipova, solicită aprobarea Procesului 

Verbal întocmit în data de 17.01.2020, cu ocazia desfășurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.48/13.12.2019, emisă de Primarul oraşului Lipova. 

          Procesul Verbal este supus la vot, fiind APROBAT cu: 15 voturi PENTRU, nici o  

ABȚINERE și nici un vot ÎMPOTRIVĂ. 

 

      Dl.Micle Ioan, președintele de ședință, dă citire Dispoziţiei nr.56/23.01.2020 privind convocarea 

Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă ordinară, pentru data de 30.01.2020, ora 12,00, cu 

următoarea ordine de zi: 

 

       1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Lipova, 

convocată pentru data de 30.01.2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Lipova, pentru a funcţiona în anul şcolar 2020-

2021– inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de 

către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit prevederile Legii nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare 

prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al 

"Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" – 

inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.300749 Lipova, sub nr. 

top. 389/a/5 și CF nr.302053 Lipova, sub nr. cad. 306778, situat în Lipova, str. Maria Radna, nr. 315 D 

– inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare, prin Actul Adițional nr. 14 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției de Asistență Socială 

din cadrul Primăriei orașului Lipova pentru anul 2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

       8.  Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția de produse lactate, de 

panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției 

http://www.primarialipova.ro/


acestora, în cadrul Programului pentru școli, pentru anul școlar 2020-2021– inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

 

       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la 

S.C Compania de Apă Arad S.A – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     10. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF 301496 

Lipova, nr.cad. 301496-C2, 301496-C3 și 301496-C5 și CF 301354 Lipova, nr. cad. 301354 – inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

 

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.300125-C1-U8 Lipova, 

sub nr. top. 831-832/III/1, situat în Orașul Lipova, str. B.P. Hașdeu, nr.62, ap.3A – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

 

      12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr. 306680 

Lipova sub nr. cad. 306680, situat în Lipova, str. Eroilor FN – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      13. Proiect de hotărâre privind reevaluarea bunurilor concesionate și închiriate către SC COMPANIA 

DE APĂ ARAD SA – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la imobilul situat în Lipova, str. 

Vasile Bugariu nr. 10 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.301810 Lipova, sub nr. 

cad. 301810, situat în Lipova, localitatea Radna – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv 

revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 

Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

     17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Închiderea gropii de gunoi din localitatea 

Lipova, județul Arad” - faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți – inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

 

      18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova la 

sfârșitul trimestrului IV al anului 2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      19.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii și organigrama aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale 

subordonate Consiliului local Lipova, pe anul 2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      20.  Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea funcționarilor publici și ale  

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor 

publice de interes local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, începând cu anul 

2020 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri vizând Serviciul public de salubrizare al 

Orașului Lipova – inițiator Primarul orașului Lipova; 

 

      22. Diverse. 

 

    Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 1 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Lipova, convocată pentru data 

de 30.01.2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 2 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

administrativ-teritorială a Oraşului Lipova, pentru a funcţiona în anul şcolar 2020-2021 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 



    Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 3 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de către persoanele apte de 

muncă, beneficiare de ajutor social potrivit prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 4 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare prezentat strict pentru 

activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad" – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”.  

 

    Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 5 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.300749 Lipova, sub nr. top. 389/a/5 și CF 

nr.302053 Lipova, sub nr. cad. 306778, situat în Lipova, str. Maria Radna, nr. 315 D – inițiator 

Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

    Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 6 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, prin Actul Adițional nr. 14 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

  

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 7 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei 

orașului Lipova pentru anul 2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 15 voturi „pentru”. 

 

     Se prezintă la ședință domnul consilier Nicodin Cristian Ioan, numărul consilieri prezenți 

fiind de 16. 

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 8 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția de produse lactate, de panificație și fructe, 

precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuției acestora, 

în cadrul Programului pentru școli, pentru anul școlar 2020-2021 – inițiator Primarul orașului 

Lipova. 

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

asumării. 

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 9 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C Compania de Apă 

Arad S.A – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 10 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

reglementarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF 301496 Lipova, nr.cad. 301496-

C2, 301496-C3 și 301496-C5 și CF 301354 Lipova, nr. cad. 301354 – inițiator Primarul orașului 

Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 11 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.300125-C1-U8 Lipova, sub nr. top. 831-

832/III/1, situat în Orașul Lipova, str. B.P. Hașdeu, nr.62, ap.3A – inițiator Primarul orașului 

Lipova. 

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

  

   Dl.Micle Ioan, dă citire pct. 12 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

reglementarea situației juridice a terenului înscris în CF nr. 306680 Lipova sub nr. cad. 

306680, situat în Lipova, str. Eroilor FN – inițiator Primarul orașului Lipova. 



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

”abținere” (dl. Oprean Cosmin Ovidiu). 

 

 

   Dl.Micle Ioan, dă citire pct. 13 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

reevaluarea bunurilor concesionate și închiriate către SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 14 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea unor măsuri referitoare la imobilul situat în Lipova, str. Vasile Bugariu nr. 10 – 

inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 15 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării terenului înscris în CF nr.301810 Lipova, sub nr. cad. 301810, situat în 

Lipova, localitatea Radna – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 16 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre priv aprobarea 

Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și 

Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

”abținere” (dl. Mihai Ionel Gheorghe). 

 

   Dl.Micle Ioan, dă citire pct. 17 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului ”Închiderea gropii de gunoi din localitatea Lipova, județul Arad” - faza 

studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți – inițiator Primarul orașului 

Lipova. 

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

”abținere” (dl. Mihai Ionel Gheorghe). 

 

   Dl.Micle Ioan, dă citire pct. 18 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuţie bugetară al Oraşului Lipova la sfârșitul trimestrului IV al 

anului 2019 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 19 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea statului de funcţii și organigrama aparatului de specialitate al Primarului oraşului 

Lipova, serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului 

local Lipova, pe anul 2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 20 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre pentru 

stabilirea unor măsuri privind salarizarea funcționarilor publici și ale  personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Lipova, serviciilor 

publice de interes local şi structurilor funcționale subordonate Consiliului local Lipova, 

începând cu anul 2020 – inițiator Primarul orașului Lipova. 

   Supus la vot, proiectul de hotărâre este APROBAT cu 14 voturi „pentru” și 2 (două) 

”abțineri” (dl.Ardelean Mircea Dumitru și dl. Pera Florin Fabius). 

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 21 de pe ordinea de zi a şedinţei, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea unor măsuri vizând Serviciul public de salubrizare al Orașului Lipova – inițiator 

Primarul orașului Lipova. 

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

 

   Dl. Micle Ioan, dă citire pct. 22 de pe ordinea de zi a şedinţei, Diverse. 

 

Adresa nr.22.07/07.11.2019 a Primarului Orașului Lipova, adresată Ministerului Fondurilor 

Europene, prin care solicită un punct de vedere cu privire la situația gestionării deșeurilor menajere și 



care ar fi consecințele încetării calității de membru al Orașului Lipova din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor Arad. 

Domnii consilieri au luat la cunoștință. 

 

Raportul nr.1092/20.01.2020 a Direcției de Asistență Socială privind activitatea asistenților 

personali desfășurată în anul 2019. 

           Domnii consilieri au luat la cunoștință. 

 

           Raportul nr.1455/23.01.2020 a SVSU privind analiza activității serviciului în semestrul II al 

anului 2019. 

          Domnii consilieri au luat la cunoștință. 

 

          Raportul nr.1455/23.01.2020 a SVSU privind analiza activității serviciului pe anul 2019. 

          Domnii consilieri au luat la cunoștință. 

 

 

Drept pentru care s-a întocmit prezenta minută în 3(trei) exemplare originale. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL U.A.T. LIPOVA, 

Corina Cătălina POP 
 


