Proces
incheiat azi 05.02.2021

cu

- verbal

ocazia qedinlei extraordinare de indatd

a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut online, materialele
au fost trimise de doamna Lonea Vasilica online membrilor Consiliului Local Motru,
domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi doamnei Secretar General - Stroescu
Gina, iar qedinla se desfrqoard prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul
,,Consiliul Local Motru").
La qedin{[ participd: 17 consilieri locali in funcfie (Jianu Gigel, Pinoqanu
Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Matei Gabriel, Ardeiu R6zvan Remus, Preda
Florea, MirEu Vasile, Huidu Vasile, Pintea Dumitru, David Constantin, Olaru
Nicolae, B5lan Vasile, Iovan Sorin Ioan, Colfatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie,
Chi{ulescu Niculina qi Iorga Ion), domnul Morega Costel Cosmin - Primar al
rnunicipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului
Motru qi doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc consilierii locali: Sanda Ion ;i
Giubelan Sorin.
D-na. Secretar General menlioneazd cd qedinla este statutarf,.
Proiectul ordinii de zi al gedin{ei extraordinare de indatd a fost comunicat
de doamna Lonea Vasilica in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul
ordinii de zi este anexd la Dispozilia nr. 73105.02.2021 privind convocarea
Consiliului Local Motru in gedin{5 extraordinard. de indatI in data de 05.02.2021,,
orele l loo, ce se desfrqoarS prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul
,,Consiliul Local Motru").
D-na. Secretar General roagi Preqedintele de qedin![, domnul David Constantin, sd
preia lucrdrile qedin{ei.
Dl. Preqedinte preia lucr[rile qedinfei qi supune la vot ordinea de zi a sedintei
extraordinare de indatd

Proiectul ordinii de zi
1. Proiect de hotlrffre privind modificarea anexei nr. 5 din cadrul art.5 din
HCL Motru nr.2 din 28.01.202L, ini{iator Primar - Ec. Morega Costel
Cosmin;

in urma votului exprimat online ordinea de zi a qedin{ei este votati cu L6
voturi rrpentru" (domnul David Constantin nu a votat).
Intr[ in relea domnul Giubeal Sorin.

Sunt prezenli 18 consilieri locali

Se trece la votarea proiectului de hotdrdre.
L. Proiect de hotlrAre privind modificarea anexei nr. 5 din cadrul art.S din
HCL Motru nr.2 din 28.0L.2021 - Ec. Morega Costel Cosmin;
1

Dl. Pre;edinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
Intrd in relea domnul Sanda Ion. Sunt prezenli tofi cei 19 consilieri locali.
In urma votului exprimat online proiectul de hotlr6re este votat cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte David Constantin declard inchisi gedin{a extraordinard, de indatl a Consiliului Local
Motru din data de 05.02.2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal
intr-un singur exemplar original.
Laprezentul proces - verbal vor fi anexate discu{iile on line.
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