
Proces - verbal
incheiat azi 02.09.2021 cu ocazia convoclrii gedintei extraordinare de indata a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fbcut online, materialele au fost

scanate qi trimise de doamna Lonea Vasilica online, pe adresele de email, membrilor
Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi Secretarului General
al U.A.T. Municipiul Motru.

$edinla se desfdgoard prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local
Motru").

La gedin!6 participd l0 consilieri locali in funclie (Matei Gabriel, PinoEanu Aurel,
Collatu Neghin5 Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu
Vasile, Olaru Nicolae, Giubelan Sorin, Chifulescu Niculina Ei Preda Florea), domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, domnul Florescu Daniel - consilierul juridic
care line locul doamnei Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru Ei doamnele
Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local
Motru.

Domnul Florescu Daniel menfioneazl cd gedinfa este statutara, fiind prezenfi l0
consilieri locali.

Avdnd in vedere cd domnul Preqedinte de qedinfl - Bdlan Vasile - nu este prezent
la Eedin[I, este necesar a fi ales un preqedinte de qedind. Domnul Florescu Daniei roagd
consilierii locali sd fac6 propuneri pentru alegerea unui preqedinte de qedin!6 care s6 condui6
lucrdrile qedinlei extraordinare de indatd.
Dl. Collatu Neghind Constantin propune pe domnigoara Petriqor Florentina Eugenia.

In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu unanimitate de voturi
,rpentru" (10).
Dl. Florescu Daniel roagd PreEedintele de gedinfS, domniEoara Petriqor Florentina Eugenia, sd
preia lucrdrile qedinfei.
D-ra. Preqedinte supune la vot ordinea de zi aqedinfei.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul 2021 qi
estimlri 2022 '2024 prin suplimentare cu suma de 21915 mii lei , inifiator primar ec.
Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind acordul Consiliutui Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr. 2466130.08.2019 pentru terenul proprietatea C.L.
Motru, in suprafafl de 5l mp, din Municipiul Motru, str. Minerului nr. 3, situat in
incinta $colii Gimnaziale nr. I Motru, cu destinafia comerf, inifiator primar ec.
Morega Costel Cosmin;

In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de
voturi rrpentru" (10).

Se trece la votarea proiectului de hotdrdre.

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul 2021 ;iestimlri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 219,5 mii lei, inifiator primar ec.
Morega Costel Cosmin;

D-ra. Pregedinte supune la vot proiectul de hot6r6re.
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in urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (10).

2. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliutui Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr. 2466130.08.2019 pentru terenul proprietatea C.L.
Motru, in suprafafn de 5l mp, din Municipiul Motru, str. Minerului nr. 3, situat in
incinta $colii Gimnaziale nr. 1 Motru, cu destinafia comerf, inifiator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

D-ra. Pregedinte supune la vot proiectul de hotirdre.
Dl. Matei Gabriel face amendament la proiectul de hotdrdre, ca inchirierea sd fie pe 7 arri,
conform cererii domnului Fdind Iulian.
Dl. Florescu Daniel - precizeazl cE in adresa $colii Gimnaziale nr. I Motru se menfioneazi
perioada de 2 an| iar Consiliul de Administralie al gcolii a aprobat tot pentru perioada de 2
ani;

- menlioneazd cd amendamentul nu a trecut.
D-ra. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu unanimitate de
voturi,,pentru" in forma inifiaH (10).

Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, domniqoara Preqedinte - Petriqor
Florentina Eugenia declard inchisi gedinfa extraordinard de indatd a Consiliului Local Motru
din data de 02.09.2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur
exemplar original.

SECRETAR GE,foERAL,
STROESCU GINA
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PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PETRI$OR FLORENTINA EUGENIA


