
Proces - verbal

incheiat azi 17.02.2021 cu ocazia gedin{ei extraordinare de indatd a
Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut online, materialele
au fost trimise de angajatele Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru online
membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi
doamnei Secretar General - Stroescu Gina, iar qedinla se desfEgoard prin intermediul
aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local Motru").

La qedinld participd,: 18 consilieri locali in funclie (Matei Gabriel, Jianu
Gigel, Mir;u Vasile, Iorga Ion, Petrigor Florentina Eugenia, Col{atu Neghind
Constantin, Preda Florea, Huidu Vasile, Olaru Nicolae, Iovan Sorin Ioan, Petrescu
Ilie, Giubelan Sorin, David Constantin, ChiJulescu Niculina, Pintea Dumitru, Sanda
Ion, Pinoqanu Aurel qi Ardeiu Rdzvan Remus), domnul Morega Costel Cosmin -
Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru Ei doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. LipseEte consilierul local B5lan
Vasile.
D-na. Secretar General menlioneazd cd qedinla este statutard.

Proiectul ordinii de zi al gedinJei extraordinare de indati a fost comunicat
de doamna Lonea Vasilica in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul
ordinii de zi este anexS la Dispozilia nr. 100117.02.2021 privind convocarea
Consiliului Local Motru in qedinld extraordinari de indatl in data de 17.02.2021,
orele l5ot, ce se desfdqoarl prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul
,,Consiliul Local Motru").
D-na. Secretar General rcagd PreEedintele de qedintd, domnul David Constantin, sI

preia lucrdrile qedin{ei.
Dl. Preqedinte preia lucrdrile qedinfei qi supune la vot ordinea de zi a ;edintei
extraordinare de indatd

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirflre privind schimbarea destinafiei camerei nr. 5 din blocul C3,
situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr. 31A, din locuin{I sociali in
sediul social al societlfii Direcfia Publici Motru S.A., ini{iator Primar ec.
Morega Costel Cosmin.

in u.-u votului exprimat online ordinea de zi a sedintei este votati cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

I



Se trece la votarea proiectului de hotdrdre.

1. Proiect de hotirire privind schimbarea destinafiei camerei nr. 5 din blocul C3,
situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr. 31A, din locuin{i sociali in
sediul social aI societl{ii Direcfia Publicl Motru S.A., ini{iator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.

in ,rrma votului exprimat online proiectul de hotlrf,re este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte -
David Constantin declard inchis6 qedin{a extraordinard de indatd a Consiliului Local
Motru din data de 17.02.2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal
intr-un singur exemplar original.

Laprezentul proces - verbal vor fi anexate disculiile on line.
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