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Anexă la HCL nr.100/30.08.2019 

 

 

 

 

 

ORDINE DE  ZI  

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL LIPOVA, CONVOCATĂ  
PENTRU DATA DE 30.08.2019 

 

 
 

       1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţei 

ordinare a Consiliului local Lipova, convocată pentru data de 30.08.2019 – inițiator 

Primarul orașului Lipova; 

        2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Primarului orașului Lipova, a serviciilor publice de interes local și structurilor 

funționale subordonate Consiliului local Lipova și aprobarea statului de funcții și a 

organigramei – inițiator Primarul orașului Lipova; 

       3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce 

aparțin domeniului public al Orașului Lipova, județul Arad – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor ce 

aparțin domeniului public al Orașului Lipova, județul Arad – inițiator Primarul 

orașului Lipova; 

       5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Orașul 

Lipova, str.Nicolae Bălcescu, nr.15, ap.2, județul Arad – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

       6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Orașul 

Lipova, str.Nicolae Bălcescu, nr.15, ap.3, județul Arad – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

       7.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de repartizare, în 

vederea închirierii, a locuințelor din fondul locativ al Orașului Lipova/Statului român 

– inițiator Primarul orașului Lipova; 

       8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriei pentru locuințele 

realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Orașul Lipova, str.Petru 

Maior, FN, județul Arad – inițiator Primarul orașului Lipova; 
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       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea 

repartizării de locuințe pentru tineri, destinate închirierii – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

      10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție, respectiv a 

devizului general pentru investiția ”Pod metalic peste râul Mureș în Orașul 

Lipova, județul Arad”– inițiator Primarul orașului Lipova; 

      11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General de Venituri și 

Cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al  Oraşului Lipova – inițiator Primarul orașului 

Lipova; 

      12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul adițional 

nr.13/2019 – inițiator Primarul orașului Lipova; 

      13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul AGA la SC 

Compania de Apă Arad SA – inițiator Primarul orașului Lipova; 

      14. Diverse. 

 
 

 
 

        
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
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