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RAPORT DE ACTIVITATE AL

COMISIEI de SPECIALITATE NR. L a C.L. Motru pe anul 2018

in conformitate cu prevederile art.50, alin.3, din Legea nr.39312004, privind statutul

aleqilor locali qi prevederile Regulamentului de organizare qi funcfionare al Consiliului Local

Motru, potrivit.I"r"u Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte Consiliului Local un

raport anual de Activitate, Comisia nr. I ,rActivitl(i economico - financiare, administrarea

dolmeniului public qi privat" depune urmltorul raport de activitate pe anul2018.

Comisia s-a intrunit in qedin{I in penultima marfi la orele 1600 conform

Regulamentului de organizare 9i funcfionare al C'L' Motru'
Comisia are in componenfi 7 consilieri locali qi anume:

- Morega Costel Cosmin - preqedinte;
- Cojocaru Ion - secretarl
- Iorga lon - membru
- Stelian Vasile - membrul
- Fotescu Valeriu - membrul
- Drighici Dorel - membrul
- PoPescu Ion - membrul
io 

"uo'*1qedin{elor 
s-au analizat gi s-au dezbrtut toate proiectele de hotirire inscrise

pe ordinea de zi a qedin(elor ordinare'
pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constffnd in avizarea acestora,

Drecum si eventualele amendamente care s-au adus de cltre membrii comisiei'

"'-"-i;';;;io*it"t. cu prevederile art. 39 din Legea nr.215t2001 a administra{iei publice

locale, republicatr, cu modificrrile qi completirile ulterioare, consiliul Local al municipiului

Motru s-a intrunit in anul 2018 in tz geainle ordinare, 8 qedinfe de indati 9i 4 gedinfe

extraordinare, adoptflnd, ca urmare a proiectllor de hotlrflre dezbfltute, un numir de 217

hotirffri, conform tabelului de mai jos'

DENUMIREA HOTNr. HotlrAre
Nr.
Crt.

ulterioare - Anexa

domeniuluibunurilor care apa(inInventaruluimodificareaprivind
78 1t20nr 0,.L.MotruH.CMotru, prininsugital Municipiuluipublic

t20 1nr I2 JGuvernului pentrula Hotf,rdrea2anexaprincompletat
atestareavind97312002G.nrH. primodificarea 9i completarea

al oraqelormunicipiilorprecumGorj qialdomeniului public judefului
modificlrilecu completdriledin S1comunelor Gorj,jude{ulgi

1/15.01.2018I
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Motntlnsezonlereteraselor

2/15.01.20182

privind validarea mandatu local al domnului lorga

Ion
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municipiul Motru nr.4488/1 5.02.2011
9. 9/31.01.2018 privind modificarea art.2 al H.C.L. nr.29126.02.2013 prin

completarea Inventarului bunurilor care apar(in domeniului
public al Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L. nr.4911999,
atestat prin H.G.nr. 97312002 privind atestarea domeniului public
al Judefului Gorj, precum gi a municipiilor, oragelor qi comunelor
din Judeful Gorj, cu modifictrrile gi complettrrile ulterioare -
Anexa 3

10. l0/3 l.0l.2018 privind modificarea art.2 al H.C.L. nr. 151/31.10.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului
pubtic al Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L.nr.49ll999'
atestat prin H.G.nr. 97312002 privind atestarea domeniului public
al Judefului Gorj, precum gi a municipiilor, oragelor 9i comunelor
din Jude(ul Gorj, cu modifictrrile qi completirile ulterioare -

Anexa 3

ll ll/31.01.2018 privind aprobarea refelei unittr(ilor de invl{trmAnt
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor

in anul 2018 - 2019

l2 12t31.01.2018 privind transmiterea qedin{elor ordinare ale Consiliului Local
Motru in direct de ctrtre un de televiziune

l3 l3l31.01.2018 pentru modificarea art. I din H.C.L. Motru nr l3u27.07,.2017

privind stabilirea indemnizafiei lunare a consilierilor locali ln

cadruLl Consiliului Local Motru pentru periaoda I iulie 20 I7 3 I
decembrie 2021

14. 14l3 1.01.2018 privind majorarea indemniza{iei
U.A.T.A.A. Motru S.A. - domnul

Administratorului Special la S.C.

Corcoafl Eugen

l5 l5/3 I .01 .201 8 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performan(elor

individuale ale Secretarului Municipiului Motru, pentru perioada

01 ianuarie 2017 -31 decembrie20lT

t6 l613 I .01 .20 I 8 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar[in
domeniului public al Municipiulu I Motru, insuqit prin H.C.L.

Motru nr.4911999, atestat prin H.G. nr 97312002 privind atestarea

domeniului public al Jude{uLlui Gorj, precum 9i municipiilor,

oragelor 9i comunelor din Jude{u I Gorj, cu mod ificirile sl

rile ulterioare - Anexa 3

t7 17116.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Consiliul Local Motru pe

anul 2018 qi estimtrri 2019 2021 qi bugetul institu{iilor publice 9i

activittrfilor finanfate integral sau parfial din venituri proprii pe

anul 2018 estimtrri 2019 -2021

l8 r8122.02.2018 privind aprobarea organigramei gi statului de funcfii al

Motru cu data de 01 .03.20 18

19 19122.02.2018 privind desemnarea reprezentanfilor Consiliu lui Local Motru in
exameneleComisia de concurs (,cu statut de observator) la

organizate de Spitalul Municipal Motru pentru ocuparea unor

posturi de specialigti in domeniul sanitar

20. 20122.02.2018 privind aprobarea ,,PLANULUI DE $r ACOPERIRE

A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU'

2t 2!22.02.2018 privind aprobarea numiirului maxlm de asisten(i personali qi

indemniza(ii cuvenite ptrrin{ilor sau reprezentanfilor legali al

copilului cu handicap graY ) precum SI adultulu I cu hand icap grav

sau reprezentantului stru lega,1, pentru municipiul Motru pe anul

2018

22 22122.02.2018 cu privire la aprobarea Planului de ocupare al funcIiilor publice

UAT M Motru anul 2018

privind acordul Consiliului LocaLl Motru pentru reducerea

intre de limite de la 60 cm la 20 cm

de Motru

privind modificarea pozi{iei nr. 58 qi pozi{iei nr 59 din Anexa nr

la H.C.L. nr. I 92129.1 1.2017 Nomenclator Stradal al Municipiului

Motru
com Anexei la H.C.L. nr. 16/29.01.2015

pentru respingerea PH privind prelungirea contractului de

inchiriere nr. 158123.01.2014 incheiat intre $coala Gimnaziall
S.C. Leurda S.R.L.1 Motru

construirii unui sens la

nr,

1

23 23122.02.2018

24 24/22.02.2018
25 2s122.02.2018

26. 26122.02.2018

27 27122.02.2018

28. 28122.02.2018



Strtrzii Calea Tismanei @J 6718) cu Strada Calea Severinului
(DN 67)

29 29122.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sumelor
reprezent0nd stimulente financiare lunare pentru personalul
medical gi de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Motru

30 30122.02.2018 pentru aprobarea construirii a trei toalete in cele trei parcuri din
Municipiul Motru

3l 3U22.02.2018 privind modificarea componenfei comisiei de validare a C.L.
Motru $i a comisiilor de specialitate ale C.L. Motrq n1.l ti2

32. 32122.02.2018 privind modificarea art.l2,lit.b) din contractul-cadru de

inchiriere pentru suprafefele cu destina{ia de locuinfe tip ANL'
HCL nr. 154128.09.2017

JJ 33122.02.2018 privind modificarea art.4Z,alin.1, Cap. IV din Regulamentul
privind cadrul, modalitatea gi criteriile de analiztr 9i solufionare a

cererilor de atribuire a locuinfelor pentru tineri construite prin
ANL, administrarea gi inchirierea acestora, aprobat prin HCL nr.

155128.09.2017

34. 34107.03.2018 pentru aprobarea,,STRATEGIEI LOCALE PRMND
ilrrurxuREA cu ENERGIE TERIVIICA ix srstpu
CENTRALIZAT A MUNICIPIULUI MOTRU'

35 3s120.03.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar{in
domeniului public al m nicipiului Motru insuqit prln H.C.L. nr.

4gll999 qi atestat prin H.G. nr-97312002 privind atestarea

domeniului public al judefutui Gorj precum 9i a municipiilor'
oragelor gi comunelor din judeful Gorj, cu modifictrrile 9i

,lettrrile Anexa nr. 3 - 173

36. 36120.03.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparfin
domeniului public al municipiului Motru insugit prin H.C.L. nr.

49fi999 qi atestat prin H.G. nr 97312002 privind atestarea

domeniului public al judefului Gorj precum gi municipiilor,

oragelor qi comunelor din jude{ul Gorj, cu modilictrrile qi

Anexa nr. 3- I9

3'I 37120.03.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparfin
domeniului public al municipiului Motru insuqit prin H.C.L. nr.

49ll999 9i atestat prin H.G. nr. 97312002 privind atesta rea

domeniu lui public al judefului Gorj precum 9i a municipiilor,

oragelor 9i comunelor din judeful Gorj, cu modifictrrile qi

Anexa nr. 3- t2

38. 38120.03.2018 privind completarea domeniului privat al unicipiului Motru,

respectiv Anexa
,, aprobattr prin H.C.L. nr. 2913I .03.2005 pi

modilicattr de H.C.L. r 5713I ,05.2012

39 39120.03.2018 privind acordarea de tichete sociale familiilor sau persoanelor
Motru cu ocazia strrbtrtorilorsingure defavorizate din municipiul

de 2018

40 40120.03.2018 privind rectificarea bugetului local Pe anul 2018

41. 4U29.03.2018 privind aprobarea contului anual de execufie al bugetului local Pe

anul 2017

42 42129.03.2018 privind apro,barea aderirii UAT comuna Ctrtunele Ei UAT
Intercomunitartr decomuna Glogova la Asociafia de Dezvoltare

utilitl(i publice pentru serviciul de alimentare cu aptr qi de

canalizare ,t

43 43129.03.2018 privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publictr la nivelul

Motru
44. 44129.03.2018 privind aprobarea Contractului de dare ln administrare a

locativ')' Regulamentului privindlocuinfelor cu chirie(fond
criteriile de analiz5. qi solu(ionare cererilor de atribuire a

locuinfelor convenabile, administrarea, exploatarea sr inchirierea

acestora qi contractulu I cadru de inchiriere pentru suprafefele

cu de

45 45129.03.2018 privind actualizarea Regulamentului privind repartizarea,

inchirierea, exploatarea qi administrarea locuin(elor sociale din

Municipiul Motru, respectiv Lista cu actele justilicative pe care

solicitanfii de locuin{e sociale trebuie vederea

analiztrrii cererilor
indicatorilor de

str le prezinte ln

serviciul
46 46129.03.2018

a



public de salubrizare din Municipiul Motru
47. 47/29.03.2018 privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribu{ii

privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de
locuinte sociale gi repartizarea efectivtr a locuinfelor

48 48t29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Func{ionare
pentru Cimitirul Municipiului Motru

49 49t29.03.2018 privind acordul Consiliului Local Motru , in calitate de
administrator al domeniului public gi privat al municipiului
Motru, solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.14119.02.2018
emis de Consiliul Jude(ean Gorj, in vederea realizlrii obiectivului
de investitii ,,Refacere drum Plostina - MiculeSti"

50. 50129.03.2018 pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru,
zona B-dul Gtrrii nr. 28 - agent economic S.C. OLY&STEF
CAFFE SRL

5l 5U29.03.2018 pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru'
zona B-dul Gtrrii, bloc M 6, parter - agent economic furlea
M.Constantin -Intreprindere Individualtr

52 52129.03.2018 privind aprobarea concesionlrii prin incredin{are directtr a unei
suprafefe de teren de 15 m.p. in zona str. Minerului bl.I3 in
vederea extinderii gi moderniztrrii construcfiei proprietatea S.C.

GHIOCELA PROD COM SRL

53 53129.03.2018 privind aprobarea extinderii suprafe{ei de teren, de{inuttr cu

contract de inchiriere de S.C. GHIOCELA PROD COM SRL in
zona Bloc cu 70 m.

54 cu privire la vinzarea locuinfei din fondul locativ, proprietate
privattr a Municipiului Motru, situattr ln blocul A2, Sc. 8, Ap.3,
parter, doamnei Floricoiu Maria Cornelia titular contract de

inchiriere
55 55129.03.2018 privind aprobarea Programului de usefare al

Motru anul 2018

56. 56t29.03.2018 privind reabilitarea drumului spre Cimitirul Municipiului Motru,
re construire WC-url

57 57129.03.2018 Pentru respingerea PH privind aprobarea organiztrrii ,,Zilelor
M Motrutt in 2l-27 mai 2018

58 58129.03.2018 privind alegerea pregedintelui de gedinfl al
Municipiului Motru pe perioada aprilie, mai 9i

Consiliului Local al
iunie 2018

59 59t29.03.2018 privind aprobarea organiztrrii,,Zilelor Municipiului Motru" in
2l -27 mai 2018

60. 60126.04.2018 pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local Pentru
trimestrul I al anului 2018

6l 6U26.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare

cu suma de I mii lei

62. 62126.04.2018 privind aprobarea documenta{iei DALI pentru obiectivul

bilitare Termictr A Ctrminului Social c7"
63 63126.04.2018 privind aprobarea documentafiei tehnice DALI pentru

obiectivul bilitare Dotare Tehnic Motrutt
privind atribuirea S.C. IRIS C&v S.R.L. licenfei de traseu

pentru serviciul de transport public Iocal de persoane prin curse

traseul Motru Cariera I

64. 64126.04.2018

65. 65126.04.2018 privind atribuirea S.C. IRIS C&v S.R.L. a licenfei de traseu

pentru serviciul de transport public loca I de persoane prin curse

regulate speciale pentru traseul Motru Cariera Rogiu{a (rGo)
TESA

66. 66126.04.20t8 privind atribuirea S.C. IRIS C&V s.R.L. a licenfei de traseu

pentru servrclu I de transport public local de persoane prin curse

traseul Motru Cariera I

67 67126.04.2018 privind atribuirea S.C. IRIS c&v S.R.L. a licen(ei de traseu

pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse

regu late speciale pentru traseul Motru Cariera Roqiufa (rGo)
III

68 68126.04.2018 privind atribuirea S.C. ROBSPEED SRL a licenfei de traseu

pentru serviciul de transport public local de persoane prin cu rse

traseul Motru Cariera II
69 69126.04.2018 privind atribuirea S.C.ROBSPEED S.R.L. a licenfei de traseu

pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse

regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiuta O4IN)II

s4129.03.2018



70 70/26.04.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare terastr
sezoniertr in Municipiul Motru, zona Parc Central - agent
economic S.C. Ghiocela Prod Com SRL

7t 7t/26.04.2018 privind aprobarea inchirierii prin licita(ie publictr a terenului in
suprafa{5 de 59 m.p. situat in incinta $colii Gimnaziale nr. I
Motru

72 72126.04.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru constituirea
dreptului de servitute solicitat de societatea S.C. RCS & RDS S.A.
pe terasa cltrdirii unde igi are sediul S.C. UATAA S.A. Motru qi

unde este amplasattr sta{ia (pilon) de telefonie mobiltr proprietatea
acestei firme

73 73t26.04.2018 privind aprobarea Programului unitar de ac{iune de combatere a

vectorilor gi dtruntrtorilor din Municipiul Motru - anul 2018

74. 74/26.04.2018 privind completarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat
public din Municipiul Motru

75 7s126.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performan{tr pentru serviciul
de iluminat public din Municipiul Motru

76. 76/26.04.2018 privind completarea Caietului de sarcini al serviciului public de

salubrizare din Municipiul Motru pentru activitatea de

dezinsec(ie, dezinfec{ie qi deratizare
77 77126.04.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanJilor

Municipiului Motru in Adunarea Generali a Acfionarilor Ia

Societatea Comercial5 Direcfia Publictr Motru S.A. pentru gedin{a

ordinartr din data de 07.05.2018,

78 78/23.05.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea GeneralS a Ac{ionarilor la
Societatea Comerciall Directia Publictr Motru S.A. pentru qedin{a

ordinartr din data de 29.05.2018

79 79131.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 9i a bugetului
institu{iilor publice gi activittr{ilor finanfate integral sau par(ial din
venituri proprii pe anul 201! e! estimtrri 2019-2021'

80. 80/31.05.2018 privind aprobarea Planului de Ordine gi Siguranfl Publictr al
Motru - 2018

8l 8l/31.05.2018 privind aprobarea adertrrii UAT comuna Albeni Ia Asociafia de

Dezvoltare Intercomunitartr de utilitlfi publice pentru serviciul de

alimentare cu de canalizare t)

82. 82131.05.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea

contractului de lnchiriere nr.572124.04.2018 a apartamentului nr
13, situat in Municipiul Motru, blocul H9, scara 1, etaj 3' Strada

nr. 1 a Motru
83. 83/31.05.2018 privind acordul Consiliului

contractului de inchiriere n
Local Motru pentru cesiunea
r. 57 1124.04.2018 a apartamentului nr.

17, situat in Municipiul Motru, blocul 6 bis, scara 1, etaj 4, Aleea

nr. a Motru

84. 84/31.0s.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
sezoniertr in Municipiul Motru, zona Bulevardul

amplasare terastr
Trandafirilor -

Restaurant de ctrtre S.C.Ghiocela Prod Com SRL

privind prelungirea contractului de inchiriere teren nr
I 7429t30.05.2013 incheiat intre Consiliul Loca I Motru qi I. I.

85. 85/31.0s.2018

86. 86/31.05.2018 privind aprobarea tarifelor orare
in activitatea S.C. Direcfia Publicil

medii pentru calculul devizelor
Motru S.A. incePAnd cu

01.06.2018
acordarea avizului consultativ de ctrtre Consiliul Local al

Municipiutui Motru in calitate de autoritate deliberativl a
administrafiei publice locale, pentru men{inerea titlului de

rl I rbuc"

87 87/31.0s.2018

88 88/20.06.2018 privind modificarea HCL nr. 80/30.05.2013 - privind aprobarea

Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motru pe

2014-2020
privind aprobarea proiectului'MOBILIT
DURABILA iN TTIUNTCTPIUL MOTRU'

ATE URBAN
qi cheltuielilor legate

de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul
apelurilor de proiecte cu numtrrul POR/2017/313.21117 Regiuni'
Axa Prioritartr 3, Prioritatea de Investi{ii 4e, Obiectivul Specific

3.2 - Reducerea emisiilor de carbon ln zonele urbane axattr pe

de mobilitate urbantr durabiltr

89 89120.06.2018

90. 90120.06.2018 la nivelul UAT



Municipiul Motru
91. 91/20.06.2018 privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (F AZA

SF/DALUSTUDIUL DE OPORTUNITATE) pi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul'MOBILITATE IJRBANA
DURABILA iX NNUNTCTPIUL MOTRU"

92. 92120.06.2018 privind rectilicarea bugetului local pe anul2018 qi estimtrri 2019-
2021 orin suplimentare cu suma de 411,07 mii lei

93. 93128.06.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea unei
terase sezoniertr ln Municipiul Motru, zonalvlagazin Luri - agent
economic S.C.Ghiocela Prod Com SRL

94 94128.06.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea unei
terase sezoniertr in Municipiul Motru, zona Piafa Centraltr Market

- agent economic S.C.Ghiocela Prod Com SRL
95 95128.06.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea terasei

sezoniere in Municipiul Motru, zona Bulevardul Trandafirilor -
Restaurant Valentina - agent economic S.C.Ghiocela Prod Com
SRL

96. 96128.06.2018 privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publici a spafiului ln
suprafa(tr de 6 mp situat in incinta sediului Taxe 9i Impozite locale,

Motru
97 privind aprobarea inchirierii unui teren in municipiul Motru,

zona strada Minerului - Piafa Centraltr - agent economic
I.I.Roqcule( Codru{a in vederea extinderii 9i moderniztrrii
construc{iei existente amplasattr pe terenul inchiriat in baza
contractului de inchiriere nr. 17 429 130.05.2013

98. 98128.06.2018 privind acordul Consiliul Local Motru pentru punerea la

dispozi{ia ACS Sirineasa a bazei sportive din municipiul Motru in
vederea meciurilor oficiale amicale

99 privind revocarea H.C.L. Motru nr. 8/2016 qi aprobarea
Regulamentului de organizare gi func{ionare al Consiliului Local

Motru
privind alegerea pregedintelui de gedinftr al Consiliului Local al

Motru brie 20r8
100 100/28.06.2018

privind aprobarea Proiectului "
cAMINULUI socIAL c7" pi a

REABILITARE TERMICA A
cheltuielilor legate de proiect prin

accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte

cu titlul POW20 I 8/3 t3.l tBl2 I SV, AXA PRIORITARA 3'

PRTORTTATEA DE INVESTITII3.l, OPERATruNEA B-
CLADIRI PUBLICE

101 l0l/28.06.2018

102 102128.06.2018 privind aprobarea Proiectului
COLEGIUL TEHNIC MOTR

"REABILITARE $I DOTARE
U" qi a cheltuielilor legate de proiect

prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de

proiecte n r. POR/20 I 7 I l0 I l0.l I 10.2/TREGIUNI'
i,owzotzlto/I0.1/10.2/BI 9i PoR/2017/10110-lll0.2llrl, Axa

prioritartr 10 imbuntrtS{irea infrastructurii educa{ionale,

Prioritate de investi{ii 10.1 Investi(iile in educa(ie, qi formare'

inclusiv in formare profesionaltr, pentru dobindirea de

competen{e gi invtr{are pe tot parcursul vie(ii prin dezvoltarea-

infrastructurilor de educatie 9i formare, Obiectiv Specific 10'2

Cregterea gradului de participare la invtr{trmintul profesional 9i

tehnic gi invlfare pe tot parcursul vie{ii, Apel dedicat

invtrflm6ntului profesional 9i tehnic 9i invlftrrii pe tot parcursul

103 103126.07.2018 privind men(inerea in
domnului dr. Roqianu
peste vArsta legaltr de

activitate la Spitalul Municipal Motru a
Mihail, medic primar medicina muncii,
pensionare, pintr la ocuparea postului prin

concurs

104 104126.07.2018 pentru desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in

Comisia de concu rs qi Comisia de solufionare a contesta{iilor ln

vederea ocuptrrii postului de ,,Director medical" in cadrul
Motru

105 105126.07.2018 pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la data de

29.06.2018

106 106126.07.2018 privind incheierea unui nou
Economiei gi Consiliul Local

contract de comodat intre Ministerul
Motru pentru Centrul de Afaceri

Leurda
107 r07126.07.2018 pentru aprobarea Planului de ac(iune privind serviciile sociale

administrate din Consiliului Local Motru

97128.06.2018

99128.06.2018



anul 2018
108/26.07.2018 pentru aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea qi

func(ionarea pe termen mediu gi lung a serviciului de salubrizare
din IVlotru

108

pentru aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a serviciului de

iluminat public din Municipiul Motru
r09t26.07.2018109

privind respingerea PH pentru aprobarea Regulamentului privind
desfiEurarea acfiunii de dezinsecfie qi deratizare in blocul de

locu sociale C7 rterul blocului

ll0 tt0/26.07.2018

pentru respingerea PH privind aprobarea organiztrrii
Festivalului Toamnei , editia a II - a, in perioada 14 - 16

brie 2018

11]/26.07.2018lll

2018
evenimentuluiPH organizareaprivindrespingereapentru

1 7 19inFamiliei
r12126.07.2018tt2

privind acordul Consiliului
contractului de inchiriere n

Local Motru pentru cesiunea
r. 584/16.05.2018 a apartamentului nr.

8, situat in Municipiul Motru, blocul T 12, scara C, etaj 4,

Bulevardul Trandafirilor Nr. 2, proprietate privattr a Municipiului
Motru

113126.07.2018113

Cuvioase Parascheva

financiarunulacordtrrii pentrusprijinaprobareaprivind
strrbtrtorirea Sfinteideunelrea creqtine prilejuittragapeorganiza

t14126.07.2018l14

unui bancomat

1deunutinchirierea )(unuspafiulicita{ieprinprivind
vedereainla Primtrriei Motru,m. situat MunicipiuluiparterulP't

115126.07.2018l l5

de Sere Flori gi Legume in zonaprivind infiin(area Complexului
S.C. UATAA S.A. Motru

tt6/26.0',7.2018ll6

anul 2018localrectificarea117130.07.2018117
privindPH regulamentuluaprobareaPrivind pentrurespingerea
debloculderatizare lnde dezinsec{ie qiac{iuniidesfilgurarea

c3bloculuic7sociale

l I 8/30.07.201 8118

de aContractului delegare gestiuniiprelungireaprivind
r 4648/29.08.2008ntermictrcualimentarelui deservtclu

I l9l21.08.2018119

20r4-2020

.20 JnrHCL 80/30.05modificarea privind aprobareavindprr
Motrualdezvoltare perioadade Municipiului pePlanului Strategic

120127.08.2018120

CALITTIREAprivind
de proiecta cheltuielilor legateslVIETII

decadrullnnerambursabilefonduride apeluriloraccesflreprin
8/1 3 J lt REGIUNI,l7POR/20numf,rulcuproiecte

AxaJ1POR/20 3lt8/1 /I/SUERD,llUrTtJPOR/20 8lt3lr $l
Specific

TIEI IN
IIPrioritarS

irraeuNA

12U27.08.2018121

122127.08.2018122

CALITATATIREA

aSF)tehnico-economice 9r(Fazaaprobareaprivind
obiectivultehnico-economici pentruindicatorilor

MOTRUMUNICIPruLIN"iNaeuNA TII VIETII
DEBLOC LOCUINTEA CONSTRUIRECOMPONENT

SOCIALE

123127.08.2018r23

publictr a

MI-]NICIPIUL MOTRU''

CALITATII
DIN



124 124/27.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (Faza DALI qi

Faza PT) gi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
*MODERNIZAREA ALEILOR: VIOLETEI, CASTANULUI,
GRIVITEI, PINULUI, CAISULUI, LAMAITEI, CRIZANTEMEI,
PLATFORMA COMPLEX MIJLOC

125 125l30.08.2018 privind avizarea comisiei de concurs qi a comisiei de solufionare a

contestafiilor la concursuVexamenul organizat in vederea ocuplrii
postului de director medical la Spitalul MC4!S!p4 Motru

t26 126/30.08.2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse
resu late in m unicipiul Motru nr, 27 545 D9.09 2012

127 127130.08.2018 pentru aprobarea contractului de inchiriere pentru autovehiculele'
proprietatea Municipiului Motru, date in administrare SC

Direcfia Publictr Motru SA pentru prestarea serviciului de

salubrizare
128 128/30.08.2018 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat

de Urbanism nr. 81/10.07.2018 emis de Primtrria
: prin Certificatul
Municipiului

Motru in vederea autorizlrii executtrrii lucririlor de: Rjl-
Reparafie, Modifica re Traseu 9i Reamplasare Firide Alimentate
din PCZ t2 Str Aleea Teilor, Motru

129 129l30.08.2018 privind atribuirea ln regim de inchiriere a unul spafiu in incinta
Casei de Culturtr Motru Partidului enilor sediul local

130 130/30.08.2018 privind atribuirea schimbului de

scaral, etaj 3, Bloc C7 gi camera
locuinfe intre camera nr.24,
nr.15 bis, parter, Bloc C3, ambele

sociale

l3l 131/30.08.2018 privind organizarea ,, Zilei Internafionale a Persoanelor

Virstnice" in Motru
t32 132l30.08.2018 privind aprobarea regulamentului de

municipiul Motru pentru rezultatele o
premiere a elevilor din
,btinute la concursuri 9i

133 133/30.08.2018 privind aprobarea realiztrrii o
,rEficientizarea consumului de

,biectivului de investifie
energie electricl pentru Municipiul

Motru, Judeful Gorj prin instalare parc fotovoltaic cu putere de

MW conenctat la sistemul

134 134/30.08.2018 privind aprobarea documentafiei tehnico-economice qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru o,biectivul ,,Modernizarea
instala{iei de evacuare a zgurii qi cenuqii din cazanul CR0102 din

cadrul S.C.UATAA Motru S.A.

135 135/30.08.2018 privind
structu

r avizul Consiliului Local Motru pentru suplimentarea
rii Spitalului Municipal Motru cu 10 paturi spitalizare de zi

la Mtrttrsari
136 136/30.08.2018 privind alocarea sumer de 5000 lei necesari echipei de fotbal, ce

reprezinttr Primtr rla Municipiului Motru, pentru taxa de

participare la CamPionatu
minifotbal

I Primtrriilor din jude{ul Gorj la

137 137120.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 9i estimlri 2019

2021 prin suplimenta re cu suma de 2292,67 mii lei gi a bugetului
,

integral par(ial dininstitufiei publice 9i activittrfilor finanfate sau

venituri anul 2018 estimtrri 2019 202I
138 r38120.09.2018 privind participarea UAT Municipiul Motru in cadru I

Programului Operafional Capacitate Administrativl 2014 2020

Cererea de Proiecte POCN3s0l2lt (CP I 0t2018 pentru regiunile

mai pu{in dezvoltate) cu proiectul ,,Consolidarea CapacitS(ii

139 r39120.09.2018 privind aprobarea organiztrrii Festivalu lui Toamnei in perioada 28

-30 2018

140 140127.09.2018 privind modificarea H.C.L. Motru nr.l22l27'.08.2018 Ei H.C.L.

Motru nr. 124127,08.2018

l4l 14127.09.2018 privind alocarea sumei de 3500 lei Bisericii Ortodoxe -Parohia
Motru I de combustibil solid ctr

142 142127.09.2018 privind insugirea in
obiectivului ,rCazan

domeniul public al municipiului Motru a

de Aptr caldi termictr de 3-4 GcaUh echipat cu

arztrrtor pe CLU gi cu posibilitatea de trecere pe Gaze Naturale 9i

aferenttrt' Inventarului bunurilor care

Dentru finantarea nroiectului



apartin domeniului public al Municipiului Motru,lnsuqit prin
Hotlrirea Consiliului Local nr. 4911999, cu modifictrrile qi
complettrrile aduse de Hottrrirea Consiliului Local Motru nr.
24n009 pi Hottrr6rea Consiliului Local nr.87/2010

143 143/27.09.2018 privind incheierea contractului de lnchiriere pentru apartamentul
nr.5, blocul 11, scara 4, etai l, Aleea Doctor Carol Davilla nr. 6,
proprietate privattr a Municipiului Motru

144 144/27.09.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere teren nr. 18121/10.05.2018, terastr
sezoniertr in Municipiul Motru, zona Parc Central - agent
economic S.C. Ghiocela Prod Com SRL

145 145t27.09.2018 privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei de analiztr a
cererilor in vederea repartiztrrii locuintelor cu chirie din fondul
locativ al Municipiului Motru qi repartizarea efectivl a
locuin{elor

t46 146/27.09.2018 privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei cu atribu{ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de
locuin{e sociale pi repartizarea efectivl a locuin(elor

147 147/27.09.2018 privind modificarea art. 2 din Hottrr6rea Consiliului Local Motru
nr. 2l5l28.l2.2017,,pentru stabilirea unor limite maxime privind
scutirea de la plata utilittr{ilor pentru locatarii locuinfelor sociale
din blocurile C7 si parter C3"

148 148/27.09.2018 privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare pentru
inctrlzirea locuin{ei cu energie termicl in completarea celor
acordate de stat, familiilor/persoanelor singure vulnerabile, pentru
perioada sezonului rece 01.1 1.2018 - 31.03. 2019

149 140t27 .09.2018 privind aprobarea racordtrrii la refeaua degaze a apartamentului
nr. 1, bloc T12, scara C, B-dul Trandafirilor, nr.2 Municipiul
Motru, jud. Gorj

150 150127.09.2018 privind aprobarea executirii lucrtrrilor de refacere a rigolelor Ei

dirijarea apelor pluviale pe drumul strtesc (strada Leurda) in
dreptul locuin{ei d-lui Mi(aru Ion din satul Leurda

151 15U27.09.2018 Respingere PH pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condi(iilor de majorare a impozitului pentru clddirile /
terenurile neingrijite .si terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani
consecutivi de pe raza municipiului Motru

152 152t27.09.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru oprirea furnizlrii
apei calde menajere pe o perioadtr de 10 zile pentru revizia anualS

a refelelor de distribu{ie, respectiv oprirea cazanului tip GIAC 4
GcaUh intre 10.10.2018 - 20.10.2018

153 153127.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi Func(ionare
al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent
si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru

154 154/27.09.2018 Respingere PH privind realizarea obiectivului de
investifi,,CAMINUL SFANTUL IOAN - MOTRU - Centru
rezidential pentru btrtrffni"

155 155127.09.2018 Respingere PH privind construirea unei parctrri centrale in zona

Clubul Elevilor - Sediu Poli(ia Localtr Motru- Romtelecom

156 r56/27.09.2018 privind aprobarea transformtrrii a trei locuinfe, proprietate
privatl a Municipiului Motru, din locuin{e de serviciu in locuin{e
convenabile

157 157/27.09.2018 Respingere PH realizarea unei cii de acces printre Blocul Gl Ei

BCR prin prelungirea strtrzii Muncii cu strlpungere in
Bulevardul Trandafirilor

158 158127 .09.2018 Respingere PH privind extinderea parctrrii din zona Bloc 3 - Bloc 4
Micro II din Municipiul Motru

159 159127.09.2018 privind alegerea pregedintelui de gedinftr pentru a conduce
lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru in urmtrtoarele trei
luni octombrie, noiembrie gi decembrie 2018

160 160117.r0.2018 de modificare a HCL nr. 89/20.06.2018 - privind aprobarea
proiectutui,,MOBILITATE URBANA nUnlnflA iX
MUNICIPIUL MOTRU qi a cheltuielilor legate de proiect prin
accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de
proiecte cu numtrrul PORl20l7l3l3.2lll7 Regiuni, Axa Prioritartr
3, Prioritatea de investifii 4e, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea
emisiilor de carbon in zonele urbane axattr pe planurile de



mobilitate urbantr durabiltr,
161 16U25.10.2018 pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la data de

28.09.2018
162 162t2s.10.2018 privind validarea modifictrrilor introduse in structura Bugetului

Local prin Dispozitia Primarului nr. 945/02.10.2018
163 16312s.10.2018 Respingere PH pentru acordarea de recompenstr in valoare de

3000 lei persoanelor care ofertr informafii certe gi dovezi ce pot
conduce la identilicarea celor care aduc cflini fitrtr sttrpfln pe raza
ora$ului

164 r64/2s.10.2018 privind sus{inerea func{iontrrii sec(iei externe din Motru a $colii
Populare de ArtI TArgu Jiu cu disciplinele picturtr si vioartr

165 165/25.r0.2018 privind aprobarea ,rProgramului de mtrsuri pentru prevenirea gi

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada
timpului friguros, noiembrie 2018 - martie 2019"

166 166/25.10.2018 pentru aprobarea ,,bugettrrii participative" pentru proiectele de
investifii in localittr{ile aparfintrtoare qi componente ale
Municipiului Motru gi a regulamentului de selectare a proiectelor
propuse de ctrtre cettrteni

t6'7 167125.10.2018 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certificatul
de Urbanism nr.106121.09.2018 emis de Primtrria Municipiului
Motru, in scopul Autoriztrrii executtrrii lucrlrilor de intlrire re(ea

in vederea racordtrrii utilizatorului Pirvtrnescu Pavel, PTCZ
20 I 0,4KV nr. 24, conform ATR 1 I 001 8 6453 I 07 .05.20 I 8, Strada
Dafi nu lui, n r. I 6, Mu n ic ipiu I MptfCrJClglClQqi

168 168125.10.2018 privind aprobarea schimbului de apartamente cu chirie, respectiv
schimb apartament nr.16, etaj 4, scara B, din blocul T2 cu
apartament nr. l, scara B din blocul T2, ambele locuinfe tip ANL

169 169/25.10.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in
Consiliile de Administrafie la $coala Gimnazialtr Nr. 2 Motru gi

Colegiul Tehnic Motru
170 170125.r0.2018 privind aprobarea tarifului pentru biletul de ctrlStorie dus -intors

/ persoantr aferent transportului public local de persoane prin
curse regulate speciale in municipiul Motru

t7l t7v25.10.2018 privind modificarea gi completarea Contractului pentru
Acordarea de Servicii Sociale al Serviciului Social - Centrul
Reziden{ial de Asistenfl gi Integrare/Reintegrare Socialtr pentru
Persoanele f?lrtr H.C.L. nr.29 din 23.02.2017

172 172125.10.2018 privind inchirierea prin licitafie publictr a terenului in suprafaftr
de 12,25 mp situat in incinta Colegiului Na(ional ,,George CoEbuc"
Motru

t73 173125.10.2018 Respingerea PH privind constituirea dreptului de superficie cu

titlu oneros asupra terenului proprietate privattr a Municipiului
Motru in suprafaftr de265 mp , situat in Parc Central Motru , in
favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL

174 174125.10.2018 Respingerea PH pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condi{iilor de majorare a impozitului pentru
cltrdirile/terenurile neingrijite gi terenurile agricole nelucrate timp
de 2 ani consecutivi de raza Motru

175 175125.10.2018 privind realizarea de trotuare in satele componente 9i
re Motru

176 176125.r0.2078 privind extinderea parctrrii din zona Bloc 3 - Bloc 4 Micro II din
Municipiul Motru

177 17712s.10.2018 privind A
CASEI legate de
proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelului
de proiecte cu titlul POR/2018/3l3.ltBlzlsV, AXA PRIORITARA
3, PRIORITATEA DE INVESTITII3.l, OPERATIUNEA B _

CLADIRI PUBLICE
178 t78125.10.2018 de modificare qi completare a HCL Motru nr. 4/31.01.2018 -

privind aprobarea Documenta{iei DALI pentru obiectivul
"REABILITARE TER]VIICA A CASEI DE CULTURA MOTRU"



179 179/25.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 14 mii lei

180 180/12.r r.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 210 mii lei

l8l t8t/12.11.2018 privind modilicarea Inventarului bunurilor care apar{in
domeniului public al Municipiului Motru, Sec{iunea I - Bunuri
imobile, insugit prin H.C.L.Motru nr. 4911999, cu modifictrrile qi

completlrile ulterioare - pozitia 209 Anexa 3

182 182/29.11.2018 De respingere a PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
prin suplimentare cu suma de 68 mii lei

r83 183/29.r 1.2018 privind modificarea HCL nr. 21/22.02.2018 privind aprobarea
numIrului maxim de asistenti personali qi indemnizalii cuvenite
p[rintilor sau reprezentanlilor legali ai copilului cu handicap grav,

precum qi adultului cu handicap grav sau reprezentantului sf,u legal,
pentru municipiul Motru pe anul 2018

184 184129.1l 2018 privind aprobarea ader6rii UAT comuna B6rb6tegti, UAT- comuna

Negomir qi UAT- comuna S6celu la Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitarl de utilitIli publice pentru serviciul de alimentare cu

de canalizare

r85 r8sl29.t 1.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru implementarea

de telecomunicalii RCS&RDS pentru blocurile T2, Tl2, M8 qi

retelei
C7,

aflate in Motru

186 186t29.11.2018 privind stabilirea nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru anul

20r9
187 187 129.1I .2018 privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2019 qi bugetul estimat

pentru manifestarile culturale

188 privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei de

in vederea repartizdrii locuin{elor cu chirie din
analizd a cererilor
fondul locativ al

Motru efectivS a lor

189 189129.11.2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru

terenul proprietate privatl a Municipiului Motru in suprafala de 265

rP,
S.C.
SRL

situat in Parc Central Motru, aferent construc!iilor proprietatea

Ghiocela Prod Com SRL, ln favoarea S.C.Ghiocela Prod Com

190 190129.11.2018 privind schimbarea destinatiei $colii Gimnaziale Plogtina -

Motru
191 t9U29.l1.2018 privind aprobarea modihcdrii s completdrii Regulamentului de

Organizare $r Funclionare al aparatului de specialitate al primarului,

aparatului permanent 9i serviciilor publice subordonate Consiliului
Local Motru ,bat H.C.L. Motru nr. 153/27.09.2018

192 192129.r 1.2018 privind construirea unei Parcdri Centrale in zona sediului Poliliei
Locale Motru - Clubul Elevilor din Motru
privind aprobarea construirii amenaj area unul spaliu rezidenlial

pentru bltrdni ln vederea oferirii de servlcll sociale destinate

persoanelor qi ln condilii recomandate de

ln SFANTUL IOAN MOTRU

193 193129.11.2018

194 194129.r 1.2018 privind acordarea de sprijin financiar asocialiilor de proprietari din

Municipiul Moffu in vederea igienizlrii subsolurilor blocurilor,
- Consilierii locali

195 195129.11.2018 privind aprobarea numirului $l cuantumul pentru fiecare categorie de

bursl ce vor fi acordate elevilor din ln'v6![mdntul preuniversitar de

stat din municipiul Motru in anul 2018 -2019

196 196129.11 .20 l8 privind acordarea de spnj ln financiar asociatii lor de proprietari din

Motm ln vederea subsolurilor blocuri lor
privind extinderea relelei de gazeln localit6!ile Leurda qi197 197129.11 .20 I 8

198 Respingere PH privind acordarea unui ajutor fi nanciar doamnei

Dumitm Silvia
199 r89129.11.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanJilor

Municipiului Motru in Adunarea Generaltr a Ac{ionarilor la

Societatea Comercialtr Direc(ia Publictr Motru S.A. pentru gedinfa

ordinarl din data de 18.12.2018

200 200/29.11.2018 refeaua unittrfilor de invlftrm6nt preuniversitar de stat de pe raza

Mu Motru care vor a in anul 2019 -2020

201/29 .t I .20 I 8 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 68 mii lei

202113.12.2018 rectificarea i local anul 2018

188129.11.2018

188129.11.2018

201

202



cu suma de 30 mii lei gi bugetului institufiilor publice gi
activittr{ilor finanfate integral sau parfial din venituri proprii pe
anul 2018

203 203/13.r2.2018 privind acordarea de pachete - cadou cu dulciuri pregcolarilor gi
antepregcolarilor din Municipiul Motru , cu ocazia ,,Strrbtrtorilor
de iarn5" 2018

204 204/13.12.2018 privind darea in administrare ctrtre SC UATAA Motru SA a
obiectivului ,, Cazan de aptr caldtr termicl de 3-4 GcaUh echipat cu
arzitor pe CLU Ei cu posibilitatea de trecere pegaze naturale gi
construc(ia aferenttr"

205 205119.12.2018 privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucrtrri de interes local
pentru repartizarea lunartr a orelor de munctr prestate de
persoanele majore apte de munctr beneficiare de ajutor social,
conform prevederilor legii nr. 416D001, pentru anul 2019

206 206119.12.2018 privind aprobarea Planului de mtrsuri pentru aplicarea strategiei
de imbuntrttrfire a situafiei romilor 2018 - 2020 qi actualizarea
Grupului local de lucru pentru lmbuntrttrfirea situatiei romilor,
constituit prin HCL Motru nr.68125.04.2013

207 207/19.12.2018 privind stabilirea sensului unic de circula{ie pe Aleea Narciselor,
cu intrare de pe strada Molidului

208 208/19.12.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui spa(iu din Municipiul Motru,
str. Macului nr.29, situat in incinta Casei de Culturtr Motru,
Camera nr. 8, detinut de organizatia de partid PMP Motru

209 209/19.12.2018 privind darea in administrare a imobilului ,rAmfiteatru", situat
intre Colegiul Nafional,,George Cogbuc" Motru gi $coala
Gimnazialtr nr. 2, celor doutr unittrti de invtrtimint

210 2r0/19.12.2018 privind extinderea refelei de distribu{ie gaze in localittr(ile
Plo$tina, Ro$iuta si Ripa

2tt 21U19.12.2018 privind alegerea pregedintelui de gedin{5 pentru a conduce
lucrlrile gedinfelor Consiliului Local Motru in urmtrtoarele trei
luni ianuarie, februarie 9i martie 2019

212 212119.12.2018 Respingere PH privind darea in administrare a obiectivului ,,Tirg
Strpttrminal" ctrtre societatea Direcfia Publictr Motru SA

2r3 213/19.12.2018 privind aprobarea proiectului "MODERNIZARE, EXTINDERE
SI DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU'' qi A

cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/l/7 regiuni - cod apel POW266/8,
P.O.R/20f 8/8/8.1/8.1.A/lflTI - cod apel POR/267I8, Opera(iunea
8.1.A Ambulatorii

214 214/19.12.2018 privind aprobarea documentafiei de avizare a lucrtrrilor de
interven{ie - DALI - pentru obiectivul "MODERNIZARE'
EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU", cu indicatorii tehnico - economici

215 21s119.r2.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin diminuare cu

suma de 10 mii lei
216 216128.12.2018 privind aprobarea prefului local pentru energia termictr furnizatl

in sistem centralizat agenfilor economici gi populafiei Municipiului
Motru incepAnd cu 01.01.2019

217 217/28.12.2018 privind validarea modifictrrilor introduse in Bugetul Local,
conform DispoziJia Primarului Municipiului Motru nr.
1069/r8.r2.2018

in ;edinfele ordinare au fost adoptate 186 hotirflri, in cele extraordinare au fost
adoptate 5 hotlr6ri iar in gedin{i de indatl au fost adoptate 26 hotIrflri.

Din totalul deZlT hotlrlri :

17 hotilriri de respingere, respectiv H.C.L.nr,27,57, 110, lll,ll2r 1l.8, 151, 154, 155, 157,

158, 163, 173, 174,182,198,212;
17 hotiriri in curs de realizare, respectiv 91 10r 26128r52r53r 115,168, l72rl75r176,

187, 189, 192, 193, 195, 207 ;
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14 hotlriri nu au fost duse la indeplinire;29,30r 561 98r 116, 133,136,139,141,150,
194, 196, 197,210;

169 hotiriri au fost duse la indeplinire ;
179 de proiecte de hotirAri au fost inifiate de domnul Primar iar consilierii locali au

ini{iat un nr. de 38 proiecte.
Hotiririle au fost comunicate de citre Aparatul Permanent al C.L. Motru Primarului

Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului, Serviciilor de specialitate din cadrul Primiriei
municipiului Motru, persoanelor pi institufiilor solicitante qi au fost publicate.

Toate avizele date de citre Comisie au fost aduse la cunogtin{I in qedin(a ordinari
a C.L. Motru gi au fost sus{inute de cltre pregedintele comisiei in vederea adoptlrii hotirflrii.
in cadrul comisiei proiectele de hotlrire supuse dezbaterii s-au votat prin vot deschis, cu
votul majoriti{ii consilierilor.

Lucririle comisiei au fost consemnate intr-un proces - verbal incheiat cu ocazia
inchiderii qedin{ei, acesta fiind semnat de cltre pregedintele qi secretarul comisiei.

In procesul - verbal s-a specificat numirul de voturi dat pentru fiecare proiect de

hotlrire supus dezbaterilor qi votului, amendamentele, in cazul in care au fost flcute, gi

discufiile care au avut loc.
Comisia s-a intrunit, pentru dezbateri, in qedinfa ordinarl publicl pentru a da avizul

proiectelor de hotirflre care au venit in regim de urgenfi in vederea solu{ionirii unor
probleme de interes local, inainte ca acestea sI fie supuse la vot.

Toate gedin{ele comisiei s-au desflqurat cu uqile deschise, neexistffnd cazuri de

desflqurare a acestora in alte condifii.

Morega Cosmin
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