
   REGISTRU 
 

privind DISPOZIŢIILE PRIMARULUI ORAŞULUI 
Lipova pe anul 2022 

 

 

 

Conţinutul dispoziţiei Observaţii 

1/ 

03.01.2022 

Atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru 

documentele intrate, create sau expediate de către SPCLEP 
Lipova 

 

2/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei L. M. S., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

3/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. T., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

4/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei C. S., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

5/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei C. M., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

6/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului C. C., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

7/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei C. A., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

8/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei J. R. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

9/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei I. L., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

                                                                   

10/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului M. L., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

11/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei D. D. A., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

12/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. V., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

13/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. L. R., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

14/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. F. Z., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

15/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. L. F., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

16/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. I., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

17/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. G. I., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

18/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului G. M. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

19/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei T. D. C., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 
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20/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

21/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. D., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

22/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei B. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

23/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei N. S. D., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

24/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei C. S. A., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

25/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

26/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. L. N., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

27/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei C. S. R., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

28/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei V. S. D., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

29/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei D. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

30/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. Z. O., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

31/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei B. S. L., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

32/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. T. F., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

33/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. L. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

34/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. C. C., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

35/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei B. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

36/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. L. A., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

37/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei C. F., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

38/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei T. N., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

39/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei K. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

40/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei L. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 
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41/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei N. I., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

42/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. G., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

43/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. A. R., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

44/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

45/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. G. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

46/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei D. D. L., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

47/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei I. G. L. , asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

48/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. D. L., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

49/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei B. L. M., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

50/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei C. C. A., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

51/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei O. M. F., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

52/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. K. R., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

53/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei T. R. M., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

54/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. I. D. , asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

   

55/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului K. F. Ș., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

56/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei T. G. , asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

57/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei H. M., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

58/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului V. F. G., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

59/ 

03.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului M. D. L., asistent 

personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

60/ 

03.01.2022 

Încetarea suspendării CIM al domnului G. I. I., muncitor 
necalificat în cadrul Direcției Infrastructură(Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi din aparatul de specialiate al Primaruui 

Orașului Lipova 
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61/ 

06.01.2022 

Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru 
persoanele cu handicap grav cu asistent personal, în 
conformitate cu Ordinul nr.794/380/07.10.2002 

62/ 

06.01.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată d-nei P. Z., prin reprezentant legal, d-na 
P. T.-E., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/07.10.2002 

 

63/ 

06.01.2022 

Numirea doamnei M. I. în cadrul Direcției de Asistență Socială 
– Compartimentul de Consiliere și Informare, în urma 
reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

64/ 

06.01.2022 

Numirea domnului P. I. R. în cadrul  Serviciului Urbanism A.T. 
și Autorizări Transporturi – Compartimentul Autorizare 
Activități Economice, în urma reorganizării aparatului de 
specialiate al Primaruui Orașului Lipova 

 

65/ 

06.01.2022 

Numirea doamnei P. D. în cadrul Compartimentului Relații cu 
Publicul, în urma reorganizării aparatului de specialitate al 

Primaruui Orașului Lipova 

 

66/ 

06.01.2022 

Numirea doamnei N. A. în cadrul Compartimentului 
Administrație Publică Locală, în urma reorganizării aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

67/ 

07.01.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei C. G.-C., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/07.10.2002 

 

68 

10.01.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată d-nei S. M., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/07.10.2002 

 

69/ 

12.01.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată d-nei M. M., prin mandatar legal, dl.B. D.-
P., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/07.10.2002 

 

70/ 

19.01.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 

handicap, acordată d-nei P. F., prin mandatar legal, doamna 
P. M., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/07.10.2002, 
începând cu data de 01.02.2022 

 

71/ 

21.01.2022 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă al 
doamnei M. M., asistent personal în cadrul Compartimentului 
Asistenți Personali din aparatul de specialitate al Primarului 

Orașului Lipova 

 

72/ 

21.01.2022 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă al 
domnului M. L., asistent personal în cadrul Compartimentului 
Asistenți Personali din aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Lipova 

 

73/ 

25.01.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în şedinţă 
ordinară, pentru data de 31.01.2022, ora 15,00 

 

74/ 

28.01.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui B. C.-I.  

 

75/ 

28.01.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei S. A. 

 

76/ 

28.01.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 

prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei Z. R.  

 

77/ 

28.01.2022 

revocarea Dispoziției nr. 380/15.12.2021 privind acordarea 
plății venitului minim garantat acordat conform prevederilor 
Legii nr.416/2001, familiei d-nei T. F.,  
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78/ 

28.01.2022 

încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 

conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei C. E.,  

 

79/ 

28.01.2022 

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu  

combustibili solizi sau petrolieri, consumatorilor vulnerabili 
pe perioada sezonului rece (01 ianuarie 2022- 31 martie 
2022) conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

 

80/ 

28.01.2022 

acordarea dreptului la suplimentul pentru energie electrica si 
combustibili solizi consumatorilor vulnerabili conform 

prevederilor Legii nr.226/2021 

 

81/ 

28.01.2022 

Modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației 
pentru susținerea familiei biparentale, având ca titular pe 
domnul B. I.-A. 

 

82/ 

28.01.2022 

Modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației 

pentru susținerea familiei biparentale, având ca titulară pe 
doamna S. M. 

 

83/ 

28.01.2022 

Modificarea componenței familiei și menținerea cuantumului 
alocației pentru susținerea familiei biparentale, având ca 
titulară pe doamna S. A. 

 

84/ 

28.01.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, minorului M. A., prin reprezentant legal, mama, 
doamna S. A., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

85/ 

28.01.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 

handicap, acordată d-lui A. D., prin mandatar legal, doamna 
A. L., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/07.10.2002 

 

86/ 

28.01.2022 

Prelungiea acordării dreptului la indemnizația de însoțitor 
pentru persoană cu handicap, d-lui M. C.-I., prin mandatar 
legal, dl.M. I.-V.  

 

87/ 

31.01.2022 

Încetarea suspendării C.I.M. al doamnei C. D. B., asistent 
medical în cadrul Compartimentului Asistență Medicală din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

88/ 

31.01.2022 

Încetarea C.I.M. al doamnei S. L. A., asistent medical în 
cadrul Compartimentului Asistență Medicală din aparatul de 

specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

89/ 

31.01.2022 

Încetarea C.I.M. al doamnei C. S. R., asistent personal în 
cadrul Compartimentului Asistenți Personali din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

90/ 

31.01.2022 

Încheierea C.I.M. al doamnei S. I., asistent personal în cadrul 

Compartimentului Asistenți Personali din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

91/ 

31.01.2022 

Încheierea C.I.M. al doamnei P. T. E., asistent personal în 

cadrul Compartimentului Asistenți Personali din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

92/ 

31.01.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, minorului B. A.-G., prin reprezentant legal, tata, 
domnul B. F.-G., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

93/ 

31.01.2022 

Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
energie electrică pe perioada sezonului rece (01 februarie 

2022-31 martie 2022)  

 

94/ 

31.01.2022 

Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
lemne pe perioada sezonului rece (01 ianuarie 2022-31 
martie 2022) și a suplimentului pentru lemne, acordat d-nei 
G. R. 
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95/ 

31.01.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei C. R. 

 

96/ 

31.01.2022 

Modificarea Dispoziției nr.404/29.12.2021 privind stabilirea 
salariului de bază al domnului F. L. M., ghid turistic, în cadrul 
Centrului de Informare și Promovare Turistică din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

97/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. C. C., Secretar 
General al Orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

98/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. D. M., auditor clasa 
I, grad superior în cadrul Compartimentului Audit Public 
Intern din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

99/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului R. S. D. auditor clasa 
I, grad superior în cadrul Compartimentului Audit Public 
Intern din aparatul de specialitate al Primarului orașului 

Lipova, pentru anul 2022 

 

100/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei N. A., inspector clasa 
I, grad superior ÎN CADRUL Compartimentului Administrație 

Publică Locală din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

101/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. D., referent clasa 
III, grad superior în cadrul Compartimentului Relații cu 
Publicul din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

102/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. C. S., Șef Serviciu 
Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

103/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului P. I. R., consilier 

clasa I grad superior în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și 

Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

104/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului D. L., inspector clasa 
I grad superior în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și 
Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 

Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

105/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului C. Ș., referent clasa 
III grad superior în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și 
Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

106/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei A. M., inspector clasa 
I grad superior în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și 
Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

107/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului O. C. R. N., consilier 

clasa I grad superior în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și 
Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

108/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. A. A., inspector 
clasa I grad superior în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și 

Autorizări Transporturi din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

109/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. G., Șef Serviciu 
Buget, Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 
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110/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. E., referent clasa 
III, grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Lipova, pentru anul 2022 

111/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei L. G. , referent clasa 
III, grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 

Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

112/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei A. M., inspector clasa 
I grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

113/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. R. F., inspector 
clasa I grad principal în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

114/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei V. E. M., inspector 

clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

115/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei B. C. L., inspector 

clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

116/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. C., inspector clasa 
I grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

117/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului D. A. O., inspector 
clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

118/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. A. F., consilier 
clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

119/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. A. R., inspector 

clasa I gradul asistent în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

120/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei B. A. R., consilier 
clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Resurse 

Umane și Salarizare din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022  

 

121/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. A. M., consilier 

clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Resurse 
Umane și Salarizare din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

122/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. D., Șef Birou 
Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

123/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. A. D., consilier 

clasa I, grad asistent, în cadrul Biroului Agricol din aparatul 
de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 
2022 

 

       124/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului R. C. I., inspector 
clasa I, grad asistent, în cadrul Biroului Agricol din aparatul 
de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul2022 
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125/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. N., consilier clasa 
I, grad superior în cadrul Direcției de Asistență Socială din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 

anul 2022 

 

126/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei R. A. A., consilier 
clasa I, grad principal în cadrul Direcției de Asistență Socială 

din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, 
pentru anul 2022 

 

127/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. I. , consilier clasa 
I, grad asistent în cadrul Direcției de Asistență Socială din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 

anul 2022 

 

128/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. D. C., consilier 
clasa I, grad principal în cadrul Direcției de Asistență Socială 
din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, 
pentru anul 2022 

 

129/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului T. B. P. R., Șef Birou 

– Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența 
Persoanelor din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

130/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. M. D., consilier 

clasa I, grad superior în cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local pentru Evidența Persoanelor din aparatul de specialitate 
al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

131/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei D. L. L., consilier 
clasa I, grad superior în cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local pentru Evidența Persoanelor din aparatul de specialitate 

al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

132/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului C. M. V., consilier 
clasa I, grad superior în cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local pentru Evidența Persoanelor din aparatul de specialitate 

al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

133/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului E. S., Șef Serviciu 
Poliție Locală din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

134/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. G., polițist local 
clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

135/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. I., polițist local 
clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 

anul 2022 

 

136/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. P. J., polițist local 
clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

137/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Ș. V. L., polițist local 
clasa III, grad superior, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 
aparatului de specialitate al Primarului orașului Lipova, 
pentru anul 2022 

 

138/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului I. D. C., polițist local 

clasa III, grad superior, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

139/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului R. G. C., polițist local 
clasa III, grad superior, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
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anul 2022 

140/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului G. O. V., polițist local 

clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

141/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului R. R. A., polițist local 
clasa I, grad principal, în cadrul Serviciului Poliție Locală din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

142/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. C. A., inspector 

clasa I, grad superior în cadrul Cmpartimentului Protecție 
Civilă din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

143/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. A. D., consilier 
achiziții publice, clasa I, grad principal în cadrul 
Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de 

specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

144/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. A. M., consilier în 
Cabinetul Primarului din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

145/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei D. P. L., inspector de 
specialitate în cadrul Compartimentului Monitorul Ofical Local 
din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, 
pentru anul 2022 

 

146/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului F. C. I. D., Șef 
Serviciu Voluntar pentru Situații e Urgență din aparatul de 

specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

147/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului I. G., șofer în cadrul 
Serviciului Voluntar pentru Situații e Urgență din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

148/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. O. F., șofer în 
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații e Urgență din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

149/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului V. I. M., șofer în 
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații e Urgență din 

aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

150/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. I., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații e 
Urgență din aparatul de specialitate al Primarului orașului 

Lipova, pentru anul 2022 

 

151/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului J. C., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații e 

Urgență din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

152/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului G. T. S., șofer în 
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații e Urgență din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

153/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. M. V. C., șofer în 

cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații e Urgență din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

          154/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. I. F., agent agricol 
în cadrul Biroului Agricol din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 
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155/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului N. A. G., inspector de 
specialitate în cadrul Biroului Agricol din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

156/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului A. A. C., Șef Birou 
Cultură și Sport din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

157/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei V. I. D., bibliotecar în 
cadrul Biroului Cultură și Sport din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

158/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului G. S., inspector de 

specialitate în cadrul Biroului Cultură și Sport din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

159/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei U. V., referent în 
cadrul Biroului Cultură și Sport din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

160/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului P. C. N., Șef Serviciu 

Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

161/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului R. E. G., inspector de 
specialitate în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, 

Târguri, Oboare din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

162/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B.  M. muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 
Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

163/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. I. G., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 
Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

164/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. I., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 
Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

165/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului V. C.-I., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 

Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

166/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. D., șofer în cadrul 
Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 

anul 2022 

 

167/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei B. L. R., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 

Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

168/ 

3.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului D.  G. L., șofer în 
cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

169/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei M. M., muncitor 

calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 
Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

170/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. M., casier în cadrul 
Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
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anul 2022 

171/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei P. M. , muncitor 

calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 
Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

172/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei G. F., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, 
Oboare din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

173/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului D. C. C. , director al 

Direcției Infrastructură (Întreținere, Reparații) Zone Verzi, 
din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, 
pentru anul 2022 

 

174/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului P. D. D., muncitor 
calificat  în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 

Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

175/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului L. F., muncitor 
calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

176/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului H.  T., muncitor 
calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

177/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului P. S., muncitor 

calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

178/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului C. G. N., muncitor 
calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 

Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

179/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului M. C. C., muncitor 
calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

180/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului D. P., șofer în cadrul 
Direcției Infrastructură (Întreținere, Reparații) Zone Verzi, 
din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, 
pentru anul 2022 

 

181/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. M. N., muncitor 
calificat  în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

182/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului M. L., referent de 
specialitate în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 

Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

183/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului G. I. I., muncitor 
necalificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 

Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

184/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului B. I., muncitor 
necalificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 



 12 
185/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului C. A., muncitor 
necalificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 

Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

186/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului   D. A., muncitor 
calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 

Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

187/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului C. I., muncitor 
necalificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 

Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

188/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului I. O. D., muncitor 
ecalificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

189/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului  P. P., muncitor 

calificat în cadrul Direcției Infrastructură (Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi, din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

190/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei A. E. I., agent turism 

în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 
anul 2022 

 

191/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului F. L. M., ghid turistic 
în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru 

anul 2022  

 

192/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei J. E., inspector de 
specialitate în cadrul Compartimentului Implementare 
Proiecte din aparatul de specialitate al Primarului orașului 

Lipova, pentru anul 2022 

 

193/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului J. I., inspector de 
specialitate în cadrul Compartimentului Implementare 
Proiecte din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

194/ 

31.01.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei S. I. A., inspector de 

specialitate în cadrul Compartimentului Implementare 
Proiecte din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

195/ 

01.02.2022 

încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei C. M.  

 

196/ 

01.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei M. M., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

197/ 

01.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al domnului M. 

L., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

198/ 

01.02.2022 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă al 
doamnei S. G. I., asistent personal în cadrul 

Compartimentului Asistenți Personali din aparatul de 
specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

199/ 

03.02.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată d-nei L. G.-L., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/07.10.2002 
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200/ 

03.02.2022 

Nominalizarea S.C. CIUTAR TRADING S.R.L., care are sarcina 
de a distribui produse alimentare raționalizate către 
populație, pe bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, 

în situații deosebite prevăzute de lege 

 

201/ 

03.02.022 

Nominalizarea S.C. DORGO LMD S.R.L., care are sarcina de a 
distribui produse alimentare raționalizate către populație, pe 

bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, în situații 
deosebite prevăzute de lege 

 

202/ 

03.02.2022 

Nominalizarea S.C. MIRALD COMIXT S.R.L., care are sarcina 
de a distribui produse alimentare raționalizate către 
populație, pe bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, 

în situații deosebite prevăzute de lege 

 

203/ 

03.02.2022 

Nominalizarea S.C. PETRAȘ IMPEX S.R.L., care are sarcina de 
a distribui produse alimentare raționalizate către populație, 
pe bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, în situații 
deosebite prevăzute de lege 

 

204/ 

03.02.2022 

Nominalizarea S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., care are sarcina 

de a distribui produse alimentare raționalizate către 
populație, pe bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, 
în situații deosebite prevăzute de lege 

 

205/ 

03.02.2022 

Nominalizarea S.C. SAUCA CIPRIAN I.I., care are sarcina de a 

distribui produse alimentare raționalizate către populație, pe 
bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, în situații 
deosebite prevăzute de lege 

 

206/ 

03.02.2022 

Nominalizarea S.C. STA-CO S.R.L., care are sarcina de a 
distribui produse alimentare raționalizate către populație, pe 
bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, în situații 

deosebite prevăzute de lege 

 

207/ 

03.02.2022 

Nominalizarea S.C. UNICARM S.R.L., care are sarcina de a 
distribui produse alimentare raționalizate către populație, pe 
bază de rații și cartele, pe timp de un an de zile, în situații 

deosebite prevăzute de lege 

 

208/ 

04.02.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  
şedinţă extraordinară, pentru data de 10.02.2022, ora 13,00 

 

 

209/ 

07.02.2022 

Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării 

postului vacant în regim contractual, de muncitor calificat, în 
cadrul Direcției Infrastructură(Întreținere, Reparații) Zone 
Verzi, din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova 

 

210/ 

07.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al domnului C. B. 

D., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

211/ 

10.02.2022 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă al 
doamnei B. L. M., asistent personal în cadrul 
Compartimentului Asistenți Personali din aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

212/ 

11.02.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, d-lui M. C.-I., prin mandatar legal, dl.M. I.-V., în 
conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

213/ 

11.02.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, d-lui P. N., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

214/ 

11.02.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap acordată doamnei M. M., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 
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215/ 

11.02.2022 

Acordarea sumei de 1.553 lei, reprezentând ajutorul de 
înmormântare acordat d-lui C. M., pentru numita C. M., 
beneficiar a venitului minim garantat, conform prevederilor 

Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare 

 

216/ 

11.02.2022 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă al 
doamnei L. M. S., asistent personal în cadrul 

Compartimentului Asistenți Personali din aparatul de 
specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

217/ 

14.02.2022 

convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
14.02.2022, ora 11,00 

 

 

218/ 

14.02.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale ale Secretarului General al Orașului Lipova, 
pentru anul 2021 

 

219/ 

15.02.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titulară pe d-na Ș. G.-A. 

 

220/ 

16.02.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, d-nei B. M.-M., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

221/ 

18.02.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei T. R. 
M., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

222/ 

21.02.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titulară pe d-na P. L.-O. 

 

223/ 

22.02.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor de prestări 
servicii sau furnizare produse prin achiziție directă 

 

224/ 

22.02.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, minorului M. A., prin reprezentant legal, mama, 

doamna S. A., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

225/ 

23.02.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minorul V. D.-C.-G.,   

226/ 

25.02.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei S. G. 
I., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

227/ 

25.02.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei L. M. 
S., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

228/ 

25.02.2022 

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu  

combustibili solizi sau petrolieri, familiei d-nei B. V. pe 
perioada sezonului rece (01 ianuarie 2022- 31 martie 2022) 
conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

 

229/ 

25.02.2022 

Acordarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 

combustibili solizi familiei d-nei B. V., conform prevederilor 
Legii nr.226/2021 

 

230/ 

25.02.2022 

 

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu  
combustibili solizi sau petrolieri, familiei d-lui B. C. –I. pe 
perioada sezonului rece (01 ianuarie 2022- 31 martie 2022) 
conform prevederilor Legii nr.226/2021 
 

 

231/ 

25.02.2022 

 

Acordarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
combustibili solizi familiei d-lui B. C.-I., conform prevederilor 
Legii nr.226/2021 
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232/ 

25.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei S. G. 
I. , asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

233/ 

25.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei L. M. 
S., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

234/ 

28.02.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei O. M. 
F., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

235/ 

28.02.2022 

Suspendarea contractului individual de muncă al domnului M. 
C. C., muncitor calificat în cadrul Direcției 
Infrastructură(Întreținere, Reparații) Zone Verzi, din aparatul 
de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

236/ 

28.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei O. M. 
F., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

237/ 

28.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei B. I.  

S., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

238/ 

28.02.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al domnului I. E. 
B., muncitor calificat în cadrul Direcției 
Infrastructură(Întreținere, Reparații) Zone Verzi, din aparatul 

de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

239/ 

28.02.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei M. C.-E., prin mandatar legal, domnul 
M. A.-V., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

240/ 

28.02.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 

cu handicap, domnului V. V., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

241/ 

28.02.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 

cu handicap, domnului D. G.-I., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

242/ 

28.02.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
combustibili solizi acordat d-nei C. M., conform prevederilor 

Legii nr.226/2021 

 

243/ 

28.02.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
combustibili solizi acordat d-nei C. E. conform prevederilor 
Legii nr.226/2021 

 

244/ 

28.02.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titulară pe d-na B. A.-L. 

 

245/ 

01.03.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei B. L. 
M., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

246/ 

01.03.2022 

 

Suspendarea contractului individual de muncă al domnului N. 
A. G., inspector de specialitate în cadrul Biroului Agricol din 
aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

247/ 

01.03.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei B. L. 
M., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

248/ 

02.03.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
03.03.2022, ora 14,00 

 

249/ 

03.03.2022 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă al 

doamnei C. C. A., asistent personal în cadrul 
Compartimentului Asistenți Personali din aparatul de 
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specialitate al Primarului Orașului Lipova 

250/ 

04.03.2022 

Aprobarea Planului privind pregătirea în domeniul situațiilor 
de urgență în anul 2022, al Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență al Orașului Lipova, precum și a anexelor acestora 

 

251/ 

07.03.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minora I. A. M.,   

252/ 

10.03.2022 

Stabilirea unor măsuri vizând desemnarea persoanei delegate 
cu atribuții de vizare „BUN DE PLATĂ” a documentelor care 
atestă bunurile livrate, lucrările exectate și serviciile prestate 
sau din care reies obligații de plată certe 

 

253/ 
10.03.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titular pe dl. B. R.-C. 

 

254/ 
10.03.2022 

Modificarea cuantumului dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei, conform prevederilor Legii nr.277/2010 

 

255/ 

10.03.2022 

Modificarea cuantumului ajutorului social acordat 
beneficiarilor venitului minim garantat, conform prevederilor 
Legii nr.416/2001 

 

256/ 

14.03.2022 

Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichet 
social pentru grădiniță, d-lui I. F., pentru copilul I. A.-E. 

 

257/ 

14.03.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului G. I. I., muncitor 

necalificat în cadrul Direcției Infrastructură(Întreținere, 
Reparații) Zone Verzi din aparatul de specialiate al Primaruui 
Orașului Lipova 

 

258/ 

15.03.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui I. F.  

 

259/ 

15.03.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titular pe dl.I. F. 

 

260/ 

18.03.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 
ordinară, convocat pentru data de 24.03.2022, ora 14,00 

 

261/ 

21.03.2022 

Constituirea Comisiei de recepție a echipamentelor IT, 
aferente obiectivului investițional „Creșterea numărului de 
utilizatori de servicii și aplicații digitale în vederea facilitării 
derulării cursurilor on-line”, cod SMIS:144214 

 

262/ 

22.03.2022 

Constituirea comisiilor de concurs și soluționare a 

contestațiilor pentru concursul de recrutare funcție publică 
vacantă din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova, organizat în data de 26.04.2022 

 

263/ 

22.03.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui C. T.  

 

264/ 

22.03.2022 

 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titulară pe d-na Ș. F. 

 

265/ 

23.03.2022 

Desemnarea persoanei responsabile care asigură 
implementarea prevederilor legale privind declarațiile e avere 

și declarațiile de interese 

 

266/ 

24.03.2022 

Reîncadrarea și stabilirea salariului de bază al d-nei B. L. R. 
din cadrul Compartimentului Administrativ în aparatul de 
specialitate al Primaruui Orașului Lipova 

 

267/ 

24.03.2022 

Reîncadrarea și stabilirea salariului de bază al d-nei M. M. din 
cadrul Compartimentului Administrativ în aparatul de 
specialitate al Primaruui Orașului Lipova 

 

268/ 

28.03.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-lui B. R. –C., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

269/ 

28.03.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-nei Ș. G. –A., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 
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270/ 

28.03.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-nei P. L.-O., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

271/ 

28.03.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-nei B. A.-L., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

272/ 

28.03.2022 

Suspendarea plății ajutorului social acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui O. C.-L.  

 

273/ 

28.03.2022 

Suspendarea plății ajutorului social acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei P. A.  

 

274/ 

28.03.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 

handicap, acordată d-nei P. F., prin mandatar legal, domnul P. 
D., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/07.10.2002 

 

275/ 

29.03.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform Legii nr.416/2001, familiei d-lui L. M.-N.  

 

276/ 

29.03.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 

handicap, acordată d-nei P. E., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/07.10.2002 

 

277/ 

29.03.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei O. M. F., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

278/ 

29.03.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. M. V. C., șofer, în 
cadrul SVSU din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Lipova 

 

279/ 

29.03.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului S. I. F., agent 
agricol, în cadrul Biroului Agricol din aparatul de specialitate 
al Primarului orașului Lipova 

 

280/ 

29.03.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
Legii nr.416/2001, familiei d-nei C. E.  

 

281/ 

30.03.2022 

Rectificarea actului de naștere nr.42/24.03.1954, exemplar I 

și II – Lipova, privind pe numita T. L.-E. 

 

282/ 

31.03.2022 

Încetarea raportului de serviciu al doamnei P. E., referent 
clasa III, grad superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, 
Contabilitate – Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate 

din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

283/ 

31.03.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al domnului S. I., 
muncitor calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, 
Târguri, Oboare din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova 

 

284/ 

31.03.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei C. C. 
A., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

285/ 

31.03.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al domnului S. I., 

muncitor calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, 

Târguri, Oboare din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova 

 

286/ 

31.03.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei C. C. 
A., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

287/ 

31.03.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului T. R., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

288/ 

31.03.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 

familiei, având ca titulară pe d-na M. A. 
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289/ 

03.04.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
03.04.2022, ora 15,00 

290/ 

08.04.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei M. A., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

291/ 

08.04.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minora C. A. A. S.,   

292/ 

11.04.2022 

Suspendarea contractului individual de muncă al domnului M. 
C. C., muncitor calificat în cadrul Direcției 

Infrastructură(Întreținere, Reparații) Zone Verzi, din aparatul 
de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

293/ 

11.04.2022 

Stabilirea măsurilor necesare punerii în aplicare a Hotărârii 
nr.49/24.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului pentru 
atestarea/autorizarea persoanelor fizice/juridice care doresc 
să obţină calitatea de "administrator de condominii" la 

asociaţiile de proprietari de pe raza Orașului Lipova 

 

294/ 

13.04.2022 

Delegarea calității de reprezentant al Orașului Lipova în 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Județul Arad 

 

295/ 

13.04.2022 

Delegarea calității de reprezentant al Orașului Lipova în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor Județul Arad 

 

296/ 

15.04.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată doamnei I. F., prin mantar legal, doamna 
M. L.-N., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/07.10.2002 

 

297/ 

15.04.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minora I. A. V.,   

298/ 

15.04.2022 

Constituirea comisiei de recepție  la terminarea lucrărilor 
pentru obiectivul: „REALIZARE ACCES RUTIER SPRE RAMPĂ 
PRIMIRI URGENTE SPITAL ORĂȘENESC LIPOVA DIN STR. 

AUREL VÂNĂTU ȘI AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ SPITAL” 
 

 

299/ 

18.04.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minorul B. D.-C.,   

300/ 

19.04.2022 

Schimbarea temporară a locului de mună prin detașare al 
doamnei C. C., medic primar în cadrul Compartimentului 

Asistență Medicală din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova 

 

301/ 

19.04.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
20.04.2022, ora 11,00 

 

302/ 

20.04.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minora M. O. R.,   

303/ 

21.04.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 

ordinară, pentru data de 29.04.2022, ora 13,00 

 

304/ 

26.04.2022 

Promovarea, la sfârșitul perioadei de debut, a doamnei J. E., 

din funcția de inspector de specialitate debutat în funcția de 
inspector de specialitate treapta I, în cadrul 
Compartimentului Implementare Proiecte din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

305/ 

29.04.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei M. M., prin mandatar legal, domnul F. 

V., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

306/ 

29.04.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-nei Ș. F., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 
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307/ 

29.04.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-lui  L. M.-N., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

308/ 

29.04.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-nei M. A., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

309/ 

29.04.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-lui  I. F., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

310/ 

29.04.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minora B. L. A.,   

311/ 

29.04.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al domnului K. F. 

Ș., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova 

 

312/ 

29.04.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al domnului K. F. 
Ș., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova 

 

313/ 

03.05.2022 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titulară pe doamna C. C.-A. 

 

314/ 

04.05.2022 

Încetarea acordării dreptului la alocație pentru susținerea 

familiei, având ca titulară pe doamna P. A. 

 

315/ 

05.05.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui P. C.  

 

316/ 

05.04.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei C. S., 

asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova 

 

317/ 

10.05.2022 

Încetarea acordării dreptului la alocație pentru susținerea 

familiei, având ca titulară pe doamna C. P. 

 

318/ 

10.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-nei C. P., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

319 

10.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 

consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

320/ 

10.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit acordate necuvenit 
reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru 

combustibili solizi acordat consumatorilor vulnerabili, 
conform prevederilor Legii nr.226/2021, perioada sezonului 

rece 01 noiembrie 2021-31 martie 2022 

 

321/ 

10.05.2021 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 

petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

322/ 

11.05.2022 

Acordarea sumei de 1.553 lei, reprezentând ajutorul de 
înmormântare acordat d-nei P. S., pentru numitul P.  C. 

beneficiar al venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările și 
completările ulterioare 

 

323/ 

12.05.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei P. A.  
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324/ 

12.05.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată doamnei G. A., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/07.10.2002 

 

325/ 

25.05.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
25.05.2022, ora 11,00 

 

326/ 

25.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-nei A. 
L., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

327/ 

25.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-nei Ț. 
M., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

328/ 

25.05.2022 

 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 

ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

329/ 

25.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

330/ 

25.05.2022 

Modificarea cuantumului și recuperarea sumelor acordate 
necuvenit reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului 
rece 01 noiembrie 2021-31 martie 2022 acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021,  

 

331/ 

25.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-lui P. 
C., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

332/ 

25.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 

și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-nei P. 
A., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

333/ 

26.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-lui C. 
C.-S., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

334/ 

26.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-nei C. 
A., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

335/ 

26.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-nei J. 
M.-S., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

336/ 

27.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-lui T. 
M., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

337/ 

27.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 

ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 

petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

338/ 

27.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

339/ 

27.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
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340/ 

27.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 

petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 

martie 2022 

 

341/ 

30.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-lui P. 
V., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

342/ 

30.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 

ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

343/ 

30.05.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 

și/sau petrolieri și energie electrică acordat familiei d-lui S. 
I., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

344/ 

30.05.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  
şedinţă extraordinară, pentru data de 03.06.2022, ora 12,00 

 

345/ 

30.05.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 

ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

 

346/ 

30.05.2022 

Modificarea cuantumului și recuperarea sumelor acordate 

necuvenit reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului 
rece 01 noiembrie 2021-31 martie 2022, acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021 

 

347/ 

31.05.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 

biparentale, având ca titular pe domnul N. E. B. 

 

348/ 

31.05.2022 

Modificarea tranșei de vechime a doamnei M. L. R., asistent 
personal în cadrul Compartimentului Asistenți Personali din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

349/ 

31.05.2022 

 

Modificarea cuantumului și recuperarea sumelor acordate 

necuvenit reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului 
rece 01 noiembrie 2021-31 martie 2022, acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021 

 

350/ 

31.05.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei F. A., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

351/ 

03.06.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei B. M., 

asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

352/ 

06.06.2022 

Prelungirea contractului individual de muncă al domnului P. 
S. muncitor calificat în cadrul Direcției Infrastructură 
(Întreținere, Reparații) Zone Verzi, din aparatul de 

specialitate al Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

353/ 

07.06.2022 

Modificarea cuantumului și recuperarea sumelor acordate 
necuvenit reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului 
rece 01 noiembrie 2021-31 martie 2022, acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 

nr.226/2021 
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354/ 

07.06.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-lui C. T. și recuperarea smelor 
acordate necuvenit, conform prevederilor Legii nr.226/2021 

355/ 

08.06.2022 

Rectificarea actului de naștere nr.295/23.11.1964 – exemplar 
I și II – Lipova, privind pe numitul P. N. 

 

356/ 

08.06.2022 

Rectificarea actului de naștere nr.29/08.02.1963 – exemplar 
I și II – Lipova, privind pe numita P. E. 

 

357/ 

08.06.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului M. C., prin mandatar legal, doamna M. 
M. M., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

358/ 

09.06.2022 

Reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, 

Centrului Operativ cu Activitate Temporară și a Centrului de 
Conducere şi Coordonare a Evacuării Orașului Lipova și 
aprobarea unui regulament privind structura organizatorică, 
atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă al Orașului Lipova şi a Centrului Operativ 

cu Activitate Temporară 
 

 

359/ 

09.06.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei V. A. 
R., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

360/ 

09.06.2022 

Constituire Comisiei de evaluare și cooptare expert extern, 
pentru procedurade achiziție publică „Servicii de exploatare 
masă lemnoasă(domeniul public al rașului Lipova) aflată în 
administrarea Ocolului Silvic Lipova” 

 

361/ 

10.06.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al domnului S. I. 
G., muncitor calificat în cadrul Serviciului Administrativ și 

Piețe, Târguri, Oboare din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova 

 

362/ 

10.06.2022 

Reglementarea acordării stimulentului educațional acordat 
sub formă de tichet social pentru grădiniță 

 

363/ 

14.06.2022 

Menținerea în funcție a doamnei C. C., medic primar în cadrul 
Compartimentului Asistență Medicală din aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

364/ 

15.06.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
a suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri 
acordat familiei d-nei N. M. și recuperarea smelor acordate 
necuvenit, conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

365/ 

17.06.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei N. S. 
D., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

366/ 

21.06.2022 

Distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare(tranșa patru), 
pe lista suplimentară, aflate în stoc, în cadrul Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018-
2021 

 

367/ 

22.06.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titulară pe d-na C. P. 

 

368/ 

22.06.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
monoparentale, având ca titular pe dl.I. F. 

 

369/ 

23.06.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei G. F., 
muncitor necalificat în cadrul Serviciului Administrativ și 

Piețe, Târguri, Oboare din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova 

 

370/ 

23.06.2022 

Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor aferente unor 
servicii de curățare/întreținere a domeniului public al 
Orașului Lipova 
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371/ 

24.06.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui I. F.   

372/ 

24.06.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei S. M.  

 

373/ 

27.06.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată domnului H. I., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

374/ 

27.06.2022 

Stabilirea unor măsuri în vederea implementării Strategiei 
Naționale Anticorupție 2021-2025 

 

375/ 

28.06.2022 

Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a 

contestațiilor pentru oncursul organizat în vederea oupării 
postului vacant în regim contractual, de muncitor calificat, în 
cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare, din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

376/ 

28.06.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 

biparentale, având ca titulară pe d-na M. A. 

 

377/ 

28.06.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui O. C.-L. 

 

378/ 

28.06.2022 

Constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare 
a contestațiilor pentru evaluarea anuală a activității 

managerului Spitalului orășenesc Lipova 

 

379/ 

29.06.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei O. M.  

 

380/ 

30.06.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei G. D., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

381/ 

30.06.2022 

Aprobarea documentelor necesare implementării Strategiei 

Naționale Anticorupție 2021-2025 în Orașul Lipova 

 

382 

30.06.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 

extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
30.06.2022, ora 13,00 

 

383/ 

30.06.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată minorei C. M.-I., prin reprezentant legal, 
tata, domnul C. I.-D., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

384/ 

01.07.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei N. S. 
D., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

385/ 

01.07.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei M. L. 

R., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

386/ 

01.07.2022 

 

Încheierea contractului individual de muncă al domnului C. C., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

387/ 

04.07.2022 

Menținerea în funcția publică a domnului B. D., Șef Birou 
Agricol pe o perioadă de un an după îndeplinirea condițiilor 
de pensionare pentru limita de vârstă, cu reducerea vârstei 
standard de pensionare 

 

388/ 

05.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri acordat familiei d-lui O. C.-L., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 
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389/ 

05.07.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată minorului M. R., prin reprezentant legal, 
domnul M. D., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

390/ 

05.07.2022 

Stabilirea unor măsuri organizatorice, cu ocazia sărbătorii 
„Sfânta Maria” în zilele de 14-15 august 2022 și 07-08 
septembrie 2022 

 

391/ 

07.07.2022 

Constituirea comisiei de concurs și de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul organizat în vederea oupării 
postului vacant în regim contractual, de muncitor necalificat, 
în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare, 
din aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

392/ 

07.07.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei N. A., 

asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

393/ 

12.07.2022 

Acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap, 
minorei V. M. K., prin reprezentant legal, tata, domnul V. C., 
în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

394/ 

13.07.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 

extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
13.07.2022, ora 13,00 

 

395/ 

14.07.2022 

Acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap, 
doamnei B. A., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

396/ 

14.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică, acordat familiei doamnei 
B. L., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

397/ 

14.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică, acordat familiei 
domnului C. I.-P., conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

398/ 

21.07.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare și cooptare expert extern, 
pentru procedura de achiziție publică „Reabilitare pod metalic 
peste râul Mureș, în Oraș Lipova, județul Arad” 

 

399/ 

22.07.2022 

Numirea doamnei N. A. în cadrul Compartimentului 

Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul, în urma 
reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

400/ 

22.07.2022 

Numirea doamnei P. D. în cadrul Compartimentului 
Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul, în urma 
reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

401/ 

22.07.2022 

 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 
ordinară, convocat pentru data de 28.07.2022, ora 15,00 

 

402/ 

25.07.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare și cooptare expert extern, 
pentru procedura de achiziție publică „Servicii de colectare și 
transport separat a deșeurilor municipale de pe raza orașului 

Lipova, județul Arad” 

 

403/ 

25.07.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 

conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei D. M. 
I.  

 

404/ 

25.07.2022 

Acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap, 

minorei S. P. C., prin reprezentant legal, mama, doamna S. M. 
L., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

405/ 

25.07.2022 

Modificarea componenței familiei și a cuantumului alocaiei 
pentru susținerea familiei biparentale, având ca titulară pe d-
na L. M. 

 

406/ 

27.07.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei C. A.-C.  

 

407/ 

27.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri și energie electrică, acordat familiei doamnei 
MIHUȚ ANGELA, conform prevederilor Legii nr.226/2021 
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408/ 

27.07.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei B. C. 

 

409/ 

27.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
a suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri, 
acordat familiei doamnei V. I. și recuperarea sumelor 
acordate necuvenit, conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

410/ 

27.07.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titular pe d-na Z. D. 

 

411/ 

27.07.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titular pe d-na M. A. 

 

412 

27.07.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titular pe dl. B. R.-C. 

 

413/ 

27.07.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titular pe d-na B. C. 

 

414/ 

28.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru  combustibili solizi 
sau petrolieri, acordat familiei doamnei B. C., conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

415/ 

28.07.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei A. C.-M., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

416/ 

28.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
a suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri, 
acordat familiei doamnei O. M.-V. și recuperarea sumelor 
acordate necuvenit, conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

417/ 

28.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 

și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică, 
acordat familiei doamnei C. M., conform prevederilor Legii 
nr.226/2021 

 

418/ 

29.07.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei M. G. , 

asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

419/ 

29.07.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei M. G., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

420/ 

29.07.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al domnului G. I., 
muncitor calificat în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, 
Târguri, Oboare din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

421/ 

29.07.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei A. V., 

muncitor necalificat în cadrul Serviciului Administrativ și 
Piețe, Târguri, Oboare din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova, pentru anul 2022 

 

422/ 

29.07.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei M. D. 

M., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

423/ 

29.07.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare și cooptare expert extern, 
pentru procedura de achiziție publică „Delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare a Orașului Lipova, respectiv a 
activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 

publice” 

 

424/ 

29.07.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
a suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri, 
acordat familiei domnului I. P. și recuperarea sumelor 
acordate necuvenit, conform prevederilor Legii nr.226/2021 

 

425/ 

09.08.2022 

Încearea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată doamnei C. E., prin mandatar legal, 
doamna C. E. , în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 
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426/ 

10.08.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică, 
acordat doamnei P. M., conform prevederilor Legii 
nr.226/2021 

 

427/ 

18.08.2022 

Aprobarea procedurii privind modalitățile de identificare și 
verificare a destinatarilor finali pentru acordarea tichetelor 
sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, conform 
O.U.G. nr.113/2022 

 

428/ 

23.08.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului S. I.-D., prin mandatar legal, doamna 
I. M., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

429/ 

24.08.2022 

Stabiliea salariului de bază al domnului J. C., muncitor 
calificat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații e 

Urgență din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Lipova 

 

430/ 

24.08.2022 

Convocarea Consiliului local al Orașului Lipova în ședință 
extraordinară, pentru data de 29.08.2022, ora 12,00 

 

431 

24.08.2022 

Desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea 
proiectului din cadrul Programului pentru școli al României, 

pentru anul școlar 2022-2023 

 

432/ 

29.08.2022 

Prelungire CIM, al doamnei P. M., muncitor necalificat în 
cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare din 
aparatul de specialitate al Primarului orașului Lipova 

 

433/ 

30.08.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 

biparentale, având ca titular pe d-na Ș. G.-A. 

 

434/ 

31.08.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al domnului N. A. 
G., inspector de specialitate în cadrul Biroului Agricol din 
aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

435/ 

31.08.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 

a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, 
acordat familiei doamnei C. M., conform prevederilor Legii 
nr.226/2021 

 

436/ 

01.09.2022 

Constituirea Comisiei de receție finală pentru lucrările și 

echipamentele aferente investiției „Extindere și dotare spital 
orășenesc Lipova, oraș Lpova, jud.Arad” 

 

437/ 

09.09.2022 

Desemnarea reprezentantului Primarului orașului Lipova în 
cadrul CA al Liceului „Atanasie Marienescu” Lipova, pentru 
anul școlar 2022-2023 

 

438/ 

09.09.2022 

Aprobarea unor măsuri pentru executarea contractelor de 
înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, 
finanțate de A.N.C.P.I. 

 

439/ 

14.09.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului G. N., prin mandatar legal, doamna G. 
L.-S., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

440/ 

15.09.2022 

Desemnarea reprezentantului Primarului orașului Lipova în 
cadrul CA al Liceului „Sever Bocu” Lipova, pentru anul școlar 
2022-2023 

 

441/ 

19.09.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 

familiei, având ca titular pe dl.C. M. A. 

 

442/ 

20.09.2022 

Modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației 
pentru susținerea familiei biparentale, având ca titular pe 
dl.B. I.-A. 

 

443/ 

20.09.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 

prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei S. M.  

 

444/ 

21.09.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
21.09.2022, ora 11,00 
 

 

445/ 

22.09.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
22.09.2022, ora 16,30 
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446/ 

23.09.2022 

Modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației 
pentru susținerea familiei biparentale, având ca titular pe 

dl.B. S. 

 

447/ 

23.09.2022 

Modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației 

pentru susținerea familiei biparentale, având ca titular pe 
dl.T.  C.-E. 

 

448/ 

23.09.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
și/sau petrolieri acordat familiei d-lui C. M.-A. , conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

449/ 

26.09.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei T. M.  

 

450/ 

26.09.2022 

Modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației 
pentru susținerea familiei biparentale, având ca titulară pe d-
na S. A. 

 

451/ 

26.09.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
monoparentale, având ca titular pe d-na C. E.-A. 

 

452/ 

27.09.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei B. D., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

453/ 

27.09.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului G. M.-I., prin mandatar legal, doamna 
G. G.-I., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

454/ 

27.09.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titular pe d-na B. M. 

 

455/ 

27.09.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titular pe d-na G. R. T. 

 

456/ 

27.09.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titular pe d-na C. D. 

 

457/ 

28.09.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
biparentale, având ca titular pe d-na T. M. 

 

458/ 

28.09.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 

monoparentale, având ca titular pe d-na B. E. C. 

 

459/ 

29.09.2022 

Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri 
acordat familiei d-nei J. G., conform prevederilor Legii 
nr.226/2021 

 

460/ 

29.09.2022 

Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichet 
social pentru grădniță, doamnei P. B. A., pentru copilul C. N.-
A. 

 

461/ 

29.09.2022 

Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichet 
social pentru grădniță, doamnei M. A., pentru copiii M. L. și M. 
I. 

 

462/ 

29.09.2022 

Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichet 
social pentru grădniță, doamnei U. R., pentru copilul U. S. I. 

 

463/ 

30.09.2022 

Aprobarea Planului de servicii pentru minora D. G. B.,   

464/ 

30.09.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei P. D. 
L., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

465/ 

30.09.2022 

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Orașului 

Lipova pentru anul 2022 
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466/ 

30.09.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare și cooptare expert extern, 
pentru procedura de achiziție publică „Achiziția lucrărilor 
pentr reabilitare clădire existentă pentru realizarea unei 

grădinițe cu program normal” 

 

467/ 

03.10.2022 

Încetarea contractului de management al domnului J. I. M., 
administrator public la nivelul Orașului Lipova 

 

468/ 

03.10.2022 

Modificarea tranșei de vechime și stabiliea salariului de bază 
al domnului M. L., referent de specialitate, în cadrul Direcției 
Infrastructură (Întreținere, Reparații) Zone Verzi din aparatul 
de specialiate al Primaruui Orașului Lipova 

 

469/ 

03.10.2022 

Numirea domnului A. A. C.  în funcția de administrator public 
la nivelul Orașului Lipova 

 

470/ 

03.10.2022 

Suspendarea contractului individual de muncă al domnului A. 
A. C., șef Birou Cultură și Sport din aparatul de specialitate al 
Primarului orașului Lipova 

 

471/ 

03.10.2022 

Exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de 
șef Birou Cultură și Sport de către domnul G. S., inspector de 

specialitate 

 

472/ 

04.10.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
05.10.2022, ora 08,30 
 

 

473/ 

06.10.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei P. D. 
L., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

474/ 

07.10.2022 

Prelungirea CIM al doamnei S. M., casier în adrul Serviciului 
Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare din aparatul de 
specialitate al Primarului Orașului Lipova 

 

475/ 

10.10.2022 

Modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență și a Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării 
Orașului Lipova   

 

 

476/ 

12.10.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă 
extraordinară, convocat de îndată, pentru data de 
12.10.2022, ora 15,00 
 

 

477/ 

13.10.2022 

Modificarea componenței Comisiei de monitorizare, 
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării 
sistemului de control managerial/intern al Primăriei Orașului 
Lipova, stabilită prin Dispoziția nr.21/19.01.2021 

 

478/ 

17.10.2022 

Cooptarea  de expert tehnic extern, pentru procedura de 
achiziție publică „Reabilitare Pod metalic peste râul Mureș, în 

Orașul ipova, județul Arad” 

 

 

479/ 

19.10.2022 

 
 
Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată minorei V. M. K., prin reprezentant legal, 

dl.V. C., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

480/ 

21.10.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în şedinţă 
ordinară, convocat pentru data de 27.10.2022, ora 14,00 
 

 

481/ 

21.10.2022 

Modificarea componenței echipei care va asigura 
implementarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții 
populației din Orașul Lipova” cod SMIS 123939 

 

482/ 

21.10.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare pentru procedura de 
achiziție publică ”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 2022-2023” 
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483/ 

21.10.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei H.V.-C.,  

 

484/ 

24.10.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată d-lui G. N., prin mandatar legal, doamna 
G. L.-S., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

485/ 

24.10.2022 

Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze certificate 
de urbanism și autorizații de construire/desființare în 
absența semnatarilor prevăzuți de lege 

 

486/ 

25.10.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei I. L., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

487/ 

26.10.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui I. F.-G.  

 

488/ 

26.10.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 
monoparentale, având ca titular pe d-na B. C. 

 

489/ 

26.10.2022 

Aplicarea dispozițiilor Legii nr.145/2014 privind stabilirea 
unor msuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol 

 

490/ 

26.10.2022 

Cooptarea  de expert tehnic extern, pentru procedura de 
achiziție publică „Achiziția lucrărilor pentru reabilitare clădire 
existentă pentru realizarea unei grădinițe cu program 

normal” 

 

491/ 

27.10.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei O. M. 
F., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

492/ 

27.10.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei M. R.-D., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

493/ 

27.10.2022 

Stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei 

biparentale, având ca titular pe d-na B. A.-C. 

 

494/ 

31.10.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei B. H., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

495/ 

31.10.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 

cu handicap, doamnei R. O., prin mandatar legal, doamna R. 
V.-C. în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

496/ 

31.10.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului A. D., prin mandatar legal, doamna A. 
L. în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

497/ 

31.10.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titulară pe d-na Z. D. 

 

498/ 

01.11.2022 

Constituirea comisiei pentru predarea-primirea mijloacelor 

fixe realizate prin Programului Operațional Sectorial Mediu 
„CL 9 - Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de 
canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova” către 
operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. 

 

 

499/ 

10.11.2022 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor penu 
obiectivul „AMENAJARE PARCARE INCINTĂ STADION ȘI ZONA 
DE TRIBUNE ÎN ORAȘUL LIPOVA” 

 

500/ 

11.11.2022 

Acordarea plății venitului minim garantat acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-nei G. F.  

 

501/ 

18.11.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată doamnei S. A., prin mandatar legal, 
domnul S. I., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 
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502/ 

21.11.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  
şedinţă ordinară, pentru data de 28.11.2022, ora 13,00 
 

 

503/ 

21.11.2022 

 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 
conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei doamnei S. 
M.  

 

504/ 

21.11.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 
familiei, având ca titulară pe d-na B. E.-C. 

 

505/ 

22.11.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei D. P. L., inspector de 
specialitate, în cadrul Compartimentului Monitorul Oficial 
Local din aparatul de specialitate al Primarului orașului 

Lipova 

 

506/ 

22.11.2022 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
pentru obiectivul „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ 
STR.1 DECEMBRIE, ORAȘUL LIPOVA, JUD.ARAD” 

 

507/ 

22.11.2022 

Încetarea din plată a venitului minim garantat acordat 

conform prevederilor Legii nr.416/2001, familiei d-lui V. A.  

 

508/ 

22.11.2022 

Suspendarea plății ajutorului social acordat conform 
prevederilor Legii nr.416/2001 familiei d-nei T. M.  

 

509/ 

23.11.2022 

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu  
combustibili solizi sau petrolieri, consumatorilor vulnerabili 

pe perioada sezonului rece (01 noiembrie 2022- 31 martie 
2023) conform prevederilor Legii nr.226/2021 
 

 

510/ 

23.11.2022 

Acordarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
combustibili solizi consumatorilor vulnerabili, conform 

prevederilor Legii nr.226/2021 

 

511/ 

23.11.2022 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne pentru perioada sezonului rece (01 
noiembrie 2022- 31 martie 2023) d-lui M. D. 

 

512/ 

23.11.2022 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne pentru perioada sezonului rece (01 
noiembrie 2022- 31 martie 2023) d-nei B. C. 

 

513/ 

23.11.2022 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne pentru perioada sezonului rece (01 
noiembrie 2022- 31 martie 2023) d-nei C. F. 

 

514/ 

23.11.2022 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne pentru perioada sezonului rece (01 
noiembrie 2022- 31 martie 2023) d-lui B. M. 

 

515/ 

23.11.2022 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne pentru perioada sezonului rece (01 
noiembrie 2022- 31 martie 2023) d-nei C. A. 

 

516/ 

24.11.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată domnului F. V., prin mandatar legal, 
doamna F. E., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

517/ 

24.11.2022 

Stabilirea unor măsuri pentru acordarea indemnizației lunare 

de însoțitor pentru persoană cu handicap, domnului P. G., în 
conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

518/ 

24.11.2022 

Acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
energie electrică pe perioada sezonului rece (01 noiembrie 
2022- 31 martie 2023) și a suplimentului pentru energie, d-
nei H. M. 

 

519/ 

24.11.2022 

Acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
energie electrică pe perioada sezonului rece (01 noiembrie 
2022- 31 martie 2023) și a suplimentului pentru energie, d-
lui B. N. 

 

520/ 

25.11.2022 

Modificarea componenței comisiei de disciplină pentru 

funcționarii publici constituită la nivelul aparatului de 
specialitate al Primarului orașului Lipova, în vederea 
soluționării sesizării nr.19.711/09.11.2022 
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521/ 

28.11.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei H. V., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

522/ 

28.11.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului S. T., prin mandatar legal, doamna S. 
D. în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

523/ 

29.11.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului M. I., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

524/ 

29.11.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului M. M. I. , prin mandatar legal, doamna 
M. A.-G., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

525/ 

05.12.2022 

Modificarea contractului individual de muncă al doamnei A. E. 

I., agent turism în cadrul Centrului Național de Infrmare și 
Promovare Turistică din aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Lipova 

 

526/ 

05.12.2022 

 

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului 
Lipova, pentru anul 2022 

 

527/ 

07.12.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei M. D. 
M., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

528/ 

07.12.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei F. C. 
M., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

529/ 

07.12.2022 

Stabilirea unor măsuri vizând conducerea Spitalului 

orășenesc Lipova 

 

530/ 

08.12.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind 
atribuirea unui contract de servicii sociale și alte servicii 
specifice din Anexa n.2 la Legea nr.98/2016 

 

531/ 

09.12.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  
şedinţă extraordinară, pentru data de 13.12.2022, ora 14,00 

 

 

532/ 

14.12.2022 

Încetarea din plată a indemnizației lunare pentru persoană cu 
handicap, acordată doamnei D. L., prin curator, doamna D. L. 
F. , în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

533/ 

15.12.2022 

Modificarea cuantumului și recuperarea sumelor acordate 
necuvenit, reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței 

cu combustibili solizi și/sau petrolieri pe perioada sezonului 
rece (01 noiembrie 2022- 31 martie 2023) acordat 
consumatorilor vulnerabili conform prevederilor Legii 
nr.226/2021 
 

 

534/ 

15.12.2022 

Încetarea acordării dreptului de alocație pentru susținerea 

familiei, având ca titulară pe d-na Ș. G.-A. 

 

535/ 

16.12.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei P.  M., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

536/ 

16.12.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei B. S. 
L., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

537/ 

16.12.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei B. S. 

L., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 
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538/ 

19.12.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei C. E. , prin mandatar legal, doamna C. 
S., în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

539/ 

20.12.2022 

Convocarea Consiliului local al Oraşului Lipova în  
şedinţă ordinară, pentru data de 27.12.2022, ora 13,00 
 

 

540/ 

20.12.2022 

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Orașului 
Lipova pentru anul 2022 

 

541/ 

22.12.2022 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
biparentale, având catitular pe d-na M. A. 

 

542/ 

22.12.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare și cooptare expert  extern, 

pentru procedura de achiziție publică „Delegarea gestiunii 
serviciului de iluminat public din Orașul Lipova-localitățile 
Lipova, Radna și Șoimoș” 

 

543/ 

22.12.2022 

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu  
combustibili solizi sau petrolieri, consumatorilor vulnerabili 

pe perioada sezonului rece (01 decembrie 2022- 31 martie 
2023) conform prevederilor Legii nr.226/2021 
 

 

544/ 

22.12.2022 

Acordarea dreptului la suplimentul pentru energie electrică și 
combustibili solizi consumatorilor vulnerabili, conform 
prevederilor Legii nr.226/2021 

 

545/ 

22.2.2022 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne pentru perioada sezonului rece (01 
decembrie 2022- 31 martie 2023) d-lui M. I. 

 

546/ 

22.12.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, domnului I. C.-O., prin mandatar legal, doamna 
R. L.-N. în conformitate cu Ordinul nr.794/380/2002 

 

547/ 

27.12.2022 

Modificarea contractului individual de muncă al domnului F. L. 
M., ghid turistic în cadrul Centrului Național de Informare și 
Promovare Turistică din aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Lipova 

 

548/ 

28.12.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei M. M., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

549/ 

28.12.2022 

Modificarea componenței familiei  și menținerea cuantumului 
alocației pentru susținerea familiei biparentale, având ca 
titular pe dl.B. S. 

 

550/ 

28.12.2022 

Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței 
suplimentul pentru energie electrică și suplimentului pentru 
combustibili solizi sau petrolieri acordat familiei d-nei Ș. G.-A. 
, conform prevederilor Legii nr.226/2021  

 

551/ 

28.12022 

Modificarea componenței familiei  și a cuantumului ajutorului 
social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001, 

familiei d-lui B. S. 

 

552/ 

29.12.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei P. A. 
D., asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 

Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Lipova 

 

553/ 

29.12.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei A. M., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

554/ 

29.12.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei C.  G.-C., în conformitate cu Ordinul 
nr.794/380/2002 

 

555/ 

29.12.2022 

Recuperarea sumelor acordate necuvenit reprezentând 

ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau 
petrolieri și a suplimentului pentru combustibili solizi acordat 
consumatorilor vulnerabili, conform prevederilor Legii 
nr.226/2021, perioada sezonului rece 01 noiembrie 2021-31 
martie 2022 
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556/ 

29.12.2022 

Încheierea contractului individual de muncă al doamnei P. V., 
asistent personal în cadrul Compartimentului Asistenți 
Personali din aparatul de specialitate al Primarului Orașului 

Lipova 

 

557/ 

30.12.2022 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoană 
cu handicap, doamnei Z. M., în conformitate cu Ordinul 

nr.794/380/2002 

 

 
 
 
 
 


