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qRAPORT DE ACTIVITATE AL

COMISIEI de SPECIALITATE NR. 6 a C.L. Motru pe anul 2018

tn conformitate cu art.50, alin.3, din Legea nr.39312004, privind statutul aleqilor
locali gi prevederile din Regulamentul de organizare qi func{ionare al Consiliului Local
Motru, potrivit clrora Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte Consiliului Local un
raport anual de activitate, Comisia nr.6 ,,MUNCA, PROTECTIE $I ASISTENTA SOCHLA,
PROTECTIE COPII" depune urmitorul raport de activitate pe anul2018.

Comisia are in componen(I 5 consilieri locali qi anume:
- Petrigor Florentina Eugenia - pregedinte;
- Popescu Ion - secretarl
- Col{atu Neghini Constantin - membrul
- Fotescu Valeriu - membrul
- Bulgariu Cristian - membrul
Conform Regulamentului de organizare qi funcfionare al C.L. Motru s-a stabilit ca

toate proiectele de hotlrflre ce vor fi supuse aproblrii in gedinla ordinarl publicl sI fie
analizate gi dezbitute in vederea avizflrii de citre toate comisiile de specialitate.

Astfel comisia nr. 6 s-a intrunit in gedin(I in penultima miercuri din luni la orele 1630 qi

a anal1gat qi dezbitut toate proiectele de hotirffre inscrise pe ordinea de zi a qedinfelor

ordinare.
Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constffnd in avizarea acestora,

precum qi eventualele amendamente care s-au adus de cltre membrii comisiei.
in cadrul gedin{elor s-au analizat gi s-au dezbitut toate proiectele de hotlrflre

inscrise pe ordinea de zi a gedin(elor ordinare.
Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constflnd in avizarea acestora,

precum gi eventualele amendamente care s-au adus de cltre membrii comisiei.- 
ip conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.21512001 a administrafiei publice

locale, republicat5, cu modificirile gi completlrile ulterioare, Consiliul Local al municipiului
Motru ,-u irrt..rnit in anul 2018 in 12 qedin(e ordinare, 8 gedin{e de indati qi 4 qedin{e

extraordinare, adoptind, ca urmare a proiectelor de hotlrflre dezbitute, un numir de 217

hotirflri, conform tabelului de mai jos.

Nr.
Crt.

Nr. Hotf,rdre DENUMIREA

1 1/15.01.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar,tin domeniului

public al Municipiului Motru, insuqit pnn H.C.L.Motru nr, 87120 I 0,

completat prin anexa 2 la Hotf,rdrea Guvernului nr I2 I 31201 I pentru

modificarea 9i completarea H.G .nr 97312002 privind atestarea

domeniului public al judefului Gorj, precum qi al municipiilor, oraqelor

qi comunelor din judeful Gorj, cu modificlrile qi completlrile
ulterioare - Anexa

2. 2115.0r.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Ei funclionarea

teraselor sezoniere in Motru

) 3/31.01.2018 privind validarea mandatului de consilier loeal al domnului Iorga
Ion

4 4131.01.2018 privind aprobarea documenta(iei DALI pentru obiectivul
termictr a Casei de Culturtr Motru"

5 5/31 .01.2018 privind aprobarea aderlrii
comuna Schela la Asocia{ia

UAT comuna DinciuleEti qi UAT
de Dezvoltare Intercomunitari de

utilitifi publice pentru serviciul de alimentare cu ap5 9i de

canalizare ),

6. 6131.01.2018 acordarea unui financiar domnului Zamft Barbu

7 7131.01.2018 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Surdu Daniel
Dumitru

NR



8. 8/3 1 .01 .2018 privind actualizarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului Administrarea Domeniului Public gi Privat din
municipiul Motru nr.4488/15.02.2011

9. 9/3 l .0 l .201 8 privind modilicarea art.2 al H.C.L. nr.29126.02.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului
public al Municipiului Motru, insugit prin H.C.L. nr.4911999,
atestat prin H.G.nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public
al Judefului Gorj, precum qi a municipiilor, oraqelor gi comunelor
din Judeful Gorj, cu modifictrrile qi complettrrile ulterioare -
Anexa 3

10. l0/3 I .01 .201 8 privind modificarea art.2 al H.C.L. nr. 151/31.10.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului
public al Municipiului Motru, insugit prin H.C.L.nr.49ll999,
atestat prin H.G.nr. 97312002 privind atestarea domeniului public
al Jude{ului Gorj, precum gi a municipiilor, oragelor gi comunelor
din Judeful Gorj, cu modifictrrile pi complettrrile ulterioare -
Anexa 3

ll 1ll31.01.2018 privind aprobarea re{elei unittr(ilor de inv5Jtrmffnt
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor
func(iona in anul ;colar2018 -2019

12. 12131.01.2018 privind transmiterea Eedin{elor ordinare ale Consiliului Local
Motru in direct de ctrtre un post de televiziune iudetean

l3 13/31.01.2018 pentru modificarea art. I din H.C.L. Motru nr.131127.07.2017
privind stabilirea indemniza(iei lunare a consilierilor locali in
cadrul Consiliului Local Motru pentru periaoda I iulie 2017 - 31

decembrie 2021
14 14131.01.2018 privind majorarea indemniza{iei Administratorului Special la S.C.

U.A.T.A.A. Motru S.A. - domnul Corcoatl Eugen

15. l5/31.01.2018 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanfelor
individuale ale Secretarului Municipiului Motru, pentru perioada
0l ianuarie 2017 -31decembrie 2017

l6 l6131.01.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar{in
domeniului public al Municipiului Motru, insugit prin H.C.L.
Motru nr.4911999, atestat prin H.G. nr.97312002 privind atestarea
domeniului public al Jude{ului Gorj, precum qi a municipiilor,
oraqelor gi comunelor din Jude{ul Gorj, cu modificirile gi

complettrrile ulterioare - Anexa 3
17 t7/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Consiliul Local Motru pe

anul2018 9i estimtrri 2019 - 202f gi bugetul institufiilor publice qi

activittrfilor finanfate integral sau parfial din venituri proprii pe

anul 2018 si estimlri 2019 - 2021
18. 18t22.02,2018 privind aprobarea organigramei gi a statului de funcfii al

Spitalului Municipal Motru incep6nd cu data de 01.03.2018

19. 19t22.02.2018 privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in
Comisia de concurs (cu statut de observator) la examenele
organizate de Spitalul Municipal Motru pentru ocuparea unor
posturi de specialiqti in domeniul sanitar

20 20t22.02.2018 privind aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZA il ACOPERIRE
A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU"

2t 2t/22.02.2018 privind aprobarea numtrrului maxim de asisten(i personali gi

indemniza{ii cuvenite ptrrin{ilor sau reprezentan(ilor legali ai
copilului cu handicap grav, precum Ei adultului cu handicap grav
sau reprezentantului stru legal, pentru municipiul Motru pe anul
2018

22. 22t22.02.2018 cu privire la aprobarea Planului de ocupare al func{iilor publice
pentru UAT Municipiul Motru pe anul2018

23 23122.02.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru reducerea
distantei intre proprietlti fatl de limite de la 60 cm la 20 cm

24 24/22.02.2018 privind aprobarea Strategiei de parclri a Municipiului Motru
25 25t22.02.20t8 privind modificarea pozi{iei nr. 58 gi pozi{iei nr. 59 din Anexa nr. I

la H.C.L. nr.192129.\L 2017 Nomenclator Stradal al Municipiului
Motru

26 26t22.02.2018 privind completarea Anexei la H.C.L. nr.16/29.01.2015
27t22.02.2018 pentru respingerea PH privind prelungirea contractului de

inchiriere nr. 158/23.01.2014 incheiat intre $coala Gimnazialtr nr
27.



I Motru S.C. Leurda S.R.L.
pentru aprobarea construirii unui
Strlzii Calea Tismanei @J 6718)

sens giratoriu Ia intersec(ia
cu Strada Calea Severinului

28. 28/22.02.2018

29 29/22.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sumelor
reprezent0nd stimulente financiare lunare pentru personalul
medical gi de specialitate din cadrul Spitatului Municipal Motru

30. 30/22.02.2018 pentru aprobarea construirii a trei toalete in cele trei parcuri din
Motru

31 31t22.02.2018 privind modificarea componen{ei comisiei de validare a C.L.
Motru a comisiilor de ale C.L. Motru nr. I ,,

32. 32/22.02.2018 privind modificarea art. 12,lit.b) din contractul-cadru de
inchiriere pentru suprafe{ele cu destina{ia de locuin(e tip ANL,

,bat HCL nr. 154128.09.2017
JJ 33122.02.2018 privind modificarea art.42, alin.1, Cap. IV din Regulamentul

privind cadrul, modalitatea gi criteriile de analizl gi solu(ionare a
cererilor de atribuire a locuinfelor pentru tineri construite prin
ANL, administrarea gi inchirierea acestora, aprobat prin HCL nr.
155t28.09.2017

34 34107.03.2018 pentru aprobarea,,STRATEGIEI LOCALE PRMND
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA iN STSTNVT
CENTRALIZAT A MUNICIPIULUI MOTRU"

35. 35/20.03.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparfin
domeniului public al municipiului Motru insugit prin H.C.L. nr.
4911999 pi atestat prin H.G. nr.97312002 privind atestarea
domeniului public al judefului Gorj precum gi a municipiilor,
oragelor gi comunelor din judeful Gorj, cu modificirile gi

Anexa nr. 3 - 173
36. 36120.03.2018 privind modificarea Inyentarului bunurilor care aparfin

domeniului public aI municipiului Motru insugit prin H.C.L. nr.
4911999 gi atestat prin H.G. nr.973/2002 privind atestarea
domeniului public al jude{ului Gorj precum gi a municipiilor,
oragelor gi comunelor din judeful Gorj, cu modifictrrile gi

Anexa nr.3- t9
3t 37/20.03.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparfin

domeniului public al municipiului Motru insugit prin H.C.L. nr.
4911999 9i atestat prin H.G. nr.97312002 privind atestarea
domeniului public al judefului Gorj precum gi a municipiilor,
oragelor gi comunelor din judeful Gorj, cu modilictrrile gi
completlrile ulterioare, Anexa nr. 3_ pozitia 12

38 38120.03.2018 privind completarea domeniului privat al municipiului Motru,
respectiv Anexa 2, aprobattr prin H.C.L. nr.29/31.03.2005 gi
modificattr de H.C.L. nr. 57 131.05.2012

39 39/20.03.2018 privind acordarea de tichete sociale familiilor sau persoanelor
singure defavorizate din municipiul Motru cu ocazia sirbtrtorilor
de Pagti 2018

40. 40120.03.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

41 4t/29.03.2018 privind aprobarea contului anual de execu{ie al bugetului local pe
anul 2017

42. 42129.03.2018 privind aprobarea adertrrii UAT comuna Ctrtunele gi UAT
comuna Glogova la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitartr de
utilitlfi publice pentru serviciul de alimentare cu aptr qi de
canalizare,ADlAtt Gorj

43 43129.03.2018 privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publici la nivelul
Municipiului Motru

44 44/29.03.2018 privind aprobarea Contractului de dare in administrare a
locuinfelor cu chirie(fond locativ), a Regulamentului privind
criteriile de analizl gi solufionare a cererilor de atribuire a
locuin(elor convenabile, administrarea, exploatarea qi inchirierea
acestora gi a contractului - cadru de inchiriere pentru suprafe{ele
cu destina{ia de

45. 45129.03.2018 privind actualizarea Regulamentului privind repartizarea,
inchirierea, exploatarea gi administrarea locuin(elor sociale din
Municipiul Motru, respectiv Lista cu actele justificative pe care
sollcitan{ii de locuin(e sociale trebuie sI le prezinte in vederea



analiztrrii cererilor
46 46/29.03.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanftr pentru serviciul

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 solu{ionarea cererilor de
locuin{e sociale gi repartizarea efectiv5 a locuinfelor

48 48/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi Func{ionare
pentru Cimitirul Motru

49. 49129.03.2018 privind acordul Consiliului Local Motru , in calitate de
administrator al domeniului public qi privat al municipiutui
Motru, solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.14119.02.2018
emis de Consiliul Jude{ean Gorj, in vederea realiztrrii obiectivului
de investitii ,,Refacere drum Ploqtina - Miculepti"

50. 50/29.03.2018 pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru,
zona B-dul Gtrrii nr. 28 - agent economic S.C. OLY&STEF
CAF'FE SRL

51 5U29.03.2018 pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru,
zona B-dul Gtrrii, bloc M 6, parter - agent economic furlea
M.Constantin IndividualS

52. 52129.03.2018 privind aprobarea concesionlrii prin lncredinfare directtr a unei
suprafefe de teren de 15 m.p. in zona str. Minerului bl.I3 in
vederea extinderii qi 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.p.

54. 54129.03.2018 cu privire la v6nzarea locuinfei din fondul locativ, proprietate
privatl a Municipiului Motru, situati in blocul A2, Sc. 8, Ap.3,
parter, doamnei Floricoiu Maria Cornelia titular contract de
inchiriere

55. 55/29.03.2018 privind aprobarea Programului OiJnfmrnusepre al
Motru pe anul2018

56. s6129.03.2018 privind reabilitarea drumului spre Cimitirul Municipiului Motru,
pietruirea platformei - parcare ma$ini si construire WC-uri

5t s7129.03.2018 Pentru respingerea PH privind aprobarea organizirii ,,Zilelor
Municipiului Motru" ln perioada 21-27 mai 2018

58. s8129.03.2018 privind alegerea pregedintelui de gedinfl al Consiliului Local al
Municipiului Motru pe perioada aprilie, mai ;i iunie 2018
(aprilie - iunie)

59 s9129.03.2018 privind aprobarea organizlrii ,,Zilelor Municipiului Motru" in
perioada 2l -27 mai 2018

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

61 6U26.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 106,39 mii lei

62. 62126.04.2018 privind aprobarea documenta(iei - DALI pentru obiectivul
,,Reabilitare Termictr a Ctrminului Social C7"

63 63126.04.2018 privind aprobarea documentafiei tehnice - DALI pentru
obiectivul ,,Reabilitare qi Dotare Colegiul Tehnic Motru"

64. 64126.04.2018 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
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rosiuta (MIN I

65. 6s126.04.2018 privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiu{a (IGO)
TESA

66. 66/26.04.2018 privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rosiuta (IGO) 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
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiu{a (IGO)
III

68 68/26.04.2018 privind atribuirea S.C. ROBSPEED SRL a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rosiuta (IGO) II

69 69126.04.2018 privind atibuirea S.C.ROBSPEED S.R.L. a licen{ei de traseu

-



pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiufa (l\{n$ II

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

7l 7t/26.04.2018 privind aprobarea inchirierii prin licitafie publictr a terenului in
suprafa(tr de 59 m.p. situat in incinta gcolii Gimnaziale nr. 1

Motru
72 72t26.04.2018

73 73/26.04.2018 privind aprobarea Programului unitar de ac{iune de combatere a
vectorilor si diuntrtorilor 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. 76126.04.2018 privind completarea Caietului de sarcini al serviciului public de
salubrizare din Municipiul Motru pentru activitatea de
dezinsecfie, dezinfecfie pi deratizare

77 77/26.04.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea Generaltr a Ac{ionarilor la
Societatea Comercialtr Direcfia Publictr Motru S.A. pentru qedin{a
ordinartr din data de 07.05.2018,

78. 78t23.05.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentan(ilor
Municipiului Motru in Adunarea Generaltr a Ac{ionarilor la
Societatea Comercialtr Direc{ia Publictr Motru S.A. pentru gedinla
ordinartr din data de 29.05.2018

79. 7913t.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 qi a bugetului
institufiilor publice qi activitlfilor finan{ate integral sau par{ial din
venituri proprii pe anul2018 si estimtrri 2019-2021,

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

8l 8l/31.05.2018 privind aprobarea aderlrii UAT comuna Albeni la Asocia{ia de
Dezvoltare Intercomunitarl de utilititfi publice pentru serviciul de
alimentare cu aptr gi de canalizare,,ADIA" Gorj

82 82131.05.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr.572D4.04.2018 a apartamentului nr.
13, situat ln Municipiul Motru, blocul H9, scara I, etaj 3, Strada
Macului. nr. 14. proprietate privattr a Municipiului Motru

83 83/3 1.05.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr.571124.04.2018 a apartamentului nr.
17, situat in Municipiul Motru, blocul 6 bis, scara l, etaj 4, Aleea
Castanului, nr. 4, proprietate privattr a Municipiului Motru

84. 84/31.05.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare terastr
sezonieri in Municipiul Motru, zona Bulevardul Trandafirilor -
Restaurant Valentina, de ctrtre S.C.Ghiocela Prod Com SRL

85 85/31.05.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere teren nr.
17429130.05.2013 incheiat intre Consiliul Local Motru qi I.L
Rosculet Codruta

86 86/3 1.05.2018 privind aprobarea tarifelor orare medii pentru calculul devizelor
in activitatea S.C. Direcfia Publicl Motru S.A. incepAnd cu
01.06.2018

87 87/3 I .05.2018 acordarea avizului consultativ de ctrtre Consiliul Local al
Municipiului Motru in calitate de autoritate deliberativl a
administrafiei publice locale, pentru menfinerea titlului de

,,Colegiul National" pentru Colegiul Na(ional ,,George Cogbuc"
88. 88/20.06.2018 privind modificarea HCL nr. 80/30.05.2013 - privind aprobarea

Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motru pe
perioada 2014-2020

89 89120.06.2018 privind aprobarea proiectului'MOBILITATE URBANA
DURABILA iN vfuNfctPIUL MOTRU" qi a cheltuielitor legate
de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul
apelurilor de proiecte cu numlrul POR/2017l313.21117 Regiuni,
Axa Prioritartr 3, Prioritatea de Investifii 4e, Obiectivul Specific
3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axatii pe

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



planurile de mobilitate urbantr durabiltr

90 90120.06.2018 privind reglementarea politicii parctrrilor la nivelul UAT
Municipiul Motru

9l 91/20.06.2018 privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (FAZA
SF/DALI/STUDIUL DE OPORTUNITATE) qi a indicatorilor -
tehnico-economici pentru obiectivul "MOBILITATE URBANA
DURABILA IN MUNICIPIUL MOTRU"

92. 92t20.06.2018 privind rectificarea bugetutui local pe anul 2018 qi estimtrri 2019-
2021 prin suplimentare cu suma de a!!1QZ mii lei

93. 93128.06.2018 privind acordul Consitiului Local Motru pentru amplasarea unei

terase sezonierl in Municipiul Motru, zonal{agazin Luri - agent
economic S.C.Ghiocela Prod Com SRL

94. 94/28.06.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea unei

terase sezoniertr in Municipiul Motru, zona Pia{a Centraltr Market

- asent economic S.C.Ghiocela Prod Com SRL

95 9s128.06.2018 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 publictr

suprafaftr de 6 mp situat in incinta sediului Taxe qi
a spafiului in
Impozite locale,

rblictr a Motru
97 97/28.06.2018 privind aprobarea inchirierii unui teren in municipiul Motru'

zona strada Minerului - Pia{a Centraltr - agent economic

I.I.Rogcule{ Codru{a in vederea extinderii Ei moderniztrrii
construc(iei existente amplasattr pe terenul inchiriat in baza

contractului de inchiriere nr. 17 429 130.05.2013

98 98/28.06.2018 privind acordul Consiliul Local Motru pentru punerea la

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

99 99128.06.2018 privind revocarea H.C.L. Motru nr. 8/2016 qi

Regulamentului de organizare 9i funcfionare
aprobarea

al Consiliului Local

Motru
100 100/28.06.2018 privind alegerea preqedintelui de gedinfi al Consiliului Local al

M Motru lu brie 20 l8
privind aprobarea proiectului
CAMINULUI SOCIAL C7" 9i

,t REABILITARE A
cheltuielilor legate de proiect prin

accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte

cu titlul POR/2018/3 t3.lt&tzlsV,AXA PRIORITARA 3,

PRIORTTATEA DE ITWESTITII3.l, OPERATIUNEA B -
CLADIRI PUBLICE

l0l l0l/28.06.2018

102 102128.06.2018 privind apro
COLEGIUL

,barea proiectului "REABILITARE $I DOTARE
TEHNIC MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect

prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de

proiecte nr. POR/201 7 I l0 I l0.l I 10.2/TREGIUNI,
pOnrZOtZlrO/10.1/10.2/BI 9i POR/2017/10ll0.lll0'2tlTl, Axa

prioritartr 10 imbuntrttr{irea infrastructurii educa(ionale,

irioritate de investi(ii 10.1 Investifiile in educa{ie, Ei formare'
inclusiv in formare profesionalS' pentru dob6ndirea de

competen{e gi invtrfare pe tot parcursul vie(ii prin dezvoltarea

infrastructurilor de educa{ie qi formare, Obiectiv Specific 10'2

Cregterea gradului de participare la invtr{SmAntul profesional 9i

tehnic Ei invtr(are pe tot parcursul viefii, Apel dedicat
invS{trmAntului profesional 9i tehnic 9i invl(trrii pe tot parcursul

103 103126.07.2018 privind menfinerea in
domnului dr. Rogianu
peste vArsta legaltr de

activitate la Spitalut Municipal Motru a
Mihail, medic primar medicina muncii,
pensionare, pAntr la ocuparea postului prin

concurs

104 104126.07.2018 pentru desemnarea reprezentanfilor Consiliului Loca l Motru ln

Comisia de concurs qi Comisia de solufiona re 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 incheierea unul nou contract de comodat intre Ministerul



Economiei gi Consiliul Local Motru pentru Centrul de Afaceri
Leurda

107 107126.07.2018 pentru aprobarea Planului de acfiune privind serviciile sociale

administrate qi finan{ate din bugetul Consiliului Local Motru
anul 2018

108 108126.07.2018 pentru aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvolta rea qi

func{ionarea pe termen mediu Ei lung a serviciului de salubrizare
din Motru

109 109126.07.2018 pentru aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a serviciului de

iluminat public din Municipiul Motru

ll0 r10126.07.20t8 privind respingerea PH
desfilqurarea ac{iunii de

pentru aprobarea Regulamentului privind
dezinsec(ie gi deratizare in blocul de

sociale C7 blocului
ll1 1t1126.07.2018 pentru respingerea PH privind aprobarea organiztrrii

Festivalului Toamnei , ediIia a II a, in perioada I4 1 6

2018

112 112126.07.2018 pentru respingerea PH privind organtzarea evenimentulu I

Fam iliei ln I7 r9 2018

113 1r3126.07.2018 privind acordul Consiliului
contractului de lnchiriere n

Local Motru pentru cesiunea

r. 584/16.05.2018 a apartamentului nr.

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

Bulevardul Trandafirilor Nr. 2, proprietate privatS a Municipiului
Motru

ll4 114126.07.2018 privind aprobarea acordtrrii unul sprijin financiar pentru

organizarea unel agape cregtine prilejuittr de strrbtrtorirea Sfintei

Cuvioase Parascheva

115 115126.07.2018 privind inchirierea prin licita{ie publicii a unut spafiu de I (unu)

m. P., situat la parterul Primtrriei Municipiului Motru, in vederea

unui bancomat

116 116126.07.2018 privind infiin{area ComPlexului de Sere Flori Ei Legume in zona

S.C. UATAA S.A. Motru

rectificarea local anul 2018

Privind respingerea PH pentru apro,barea regulamentului privind

desfilgurarea ac{iunii de dezinsec(ie sl deratizare ln blocul de

sociale C7 blocului C3

117 117130.07.2018

ll8 I l8/30.07.2018

r19 I l9l2 I .08.2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii

serviciului de alimenta re cu termictr nr, 4648/29.08.2008

modificarea HCL nr. 80/30'05.2013 - privind aprobarea

Planului Sfategic de dezvoltare al Municipiului Motru Pe Perioada

20r4-2020

120 120127.08.2018

t21 12U27.08.2018

122 122127.08.2018 privind aprobarea documentaliei tehnico-economice qi a indicatorilor

tehnico-economici pentru proiectul ,'iMBUN ArATIREA CALITA1u

VIETII IN MUNICIPIUL MOTRU" culre va fi depus ln cadrul

apelurilor de proiecte cu num[ru1 POR/20 I 8/l J I ) I l7 REGILINI,

POR/20 I 8lt3/t J I/I/ITI $r POR/20 I 8lt3/r J. I 1 /SUERD, Axa

Prioritarl 13,

itvtsuNArA
Prioritatea de Investilii 9B, Obiectivul Specific l3.l

TIEI INTIREA CALITATII VIETII POPULA
MIJLOCII DIN ROMANIAMICI

r23 123127.08.2018 privind aprobarea documentaliei tehnico-economice (Faza SF) qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
,,iMBLINArATIREA CALITATII VIETII IN MUNICIPIUL

COMPONENTA
SOCIALE

CON STRUIRE BLOC DE LOCUINTE
MOTRU

privind
MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiectVIETII

fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor deprin accesare de
POR/20 I 8/1 3 I 13.l I I l7 REGIUNI,proiecte cu numIrul

POR/20 I 8/13 I t3.t I t lrrt
Prioritar6



124 124/27.08.2018 privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (Faza DALI gi
Faza PT) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
..MODERNIZAREA ALEILOR: VIOLETEI, CASTANULUI,
GRIVITEI, PINULUI, CAISULUI, LAUAIITT, CRIZANTEMEI,
PLATFORMA COMPLEX MIJLOC

t25 125130.08.2018 privind avizarea comisiei de concurs gi a comisiei de solu{ionare a
contesta{iilor la concursuUexamenul organizat in vederea ocuptrrii
postului de director medical la Spitalul Municipal Motru

126 126130.08.2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse
regu late in m unicipiu I Motru nr. 27 5 45 129.09.2012

127 127/30.08.2018 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 prin Certificatul
de Urbanism nr. 81/10.07.2018 emis de Primlria Municipiului
Motru in vederea autoriztrrii executlrii lucrlrilor de: R2-
Reparafie, Modificare Traseu 9i Reamplasare Firide Alimentate
din PCZ 12 Motru, Str. Aleea Teilor, Municipiul Motru

r29 r29130.08.2018 privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spa{iu in incinta
Casei de Culturtr Motru Partidului Gorienilor pentru sediul local

130 130/30.08.2018 privind atribuirea schimbului de locuinfe intre camera nr.24,
scaral, etaj 3, Bloc C7 qi camera nr.15 bis, parter, Bloc C3, ambele
locuinIe sociale

131 l 3 r /30.08.2018 privind organizarea ,, Zilei Interna{ionale a Persoanelor
V6rstnice" in Municipiul Motru

132 132130.08.2018 privind aprobarea regulamentului de premiere a elevilor din
municipiul Motru pentru rezultatele obfinute la concursuri gi

olimpiade $colare
133 133/30.08.2018 privind aprobarea realiztrrii obiectivului de investifie

,,Eficientizarea consumului de energie electrictr pentru Municipiul
Motru, Judeful Gorj prin instalare parc fotovoltaic cu putere de
2,5 MW, conenctat la sistemul energetic nafional

134 134/30.08.2018 privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice gi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul rrModernizarea
instalatiei de evacuare a zgurii qi cenugii din cazanul CROl02 din
cadrul S.C.UATAA Motru S.A.

135 135/30.08.2018 privind avizul Consiliului Local Motru pentru suplimentarea
structurii Spitalului Municipal Motru cu 10 paturi spitalizare de zi
la M5ttrsari

136 r 36/30.08.2018 privind alocarea sumei de 5000 lei necesartr echipei de fotbal, ce

reprezinttr Primtrria Municipiului Motru, pentru taxa de
participare la Campionatul Primlriilor din jude(ul Gorj la
minifotbal

r37 137/20.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul2018 gi estimtrri 2019 -
202lrprin suplimentare cu suma de2292,67 mii lei gi a bugetului
institufiei publice gi activittrfilor finanfate integral sau parfial din
venituri proprii pe anul2018 ri estimtrri 2019 -2021

138 138/20.09.20t8 privind participarea UAT Municipiul Motru in cadrul
Program ului Operaf ional Capacitate Administrativ d 2014 - 2020 -
Cererea de Proiecte POCN350(2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile
mai pufin dezvoltate) cu proiectul ,,Consolidarea Capacitifii
pentru finantarea proiectului

139 139t20.09.2018 privind aprobarea organiztrrii Festivalului Toamnei in perioada 28

- 30 septembrie 2018
140 140127.09.2018 privind modificarea H.C.L. Motru nr. 122127.08.2018 qi H.C.L.

Motru nr. 124127.08.2018
t4t 141127.09.2018 privind alocarea sumei de 3500 lei Bisericii Ortodoxe -Parohia

Motru I pentru achizi{ionarea de combustibil solid (ctrrbune)
142 142/27.09.2018 privind insugirea in domeniul public al municipiului Motru a

obiectivului ,,Cazan de Aptr caldtr termictr de 3-4 GcaVh echipat cu
arzltor pe CLU gi cu posibilitatea de trecere pe Gaze Naturale qi
construcfia aferenttr" gi completarea Inventarului bunurilor care



apartin domeniului public al Municipiului Motru,lnsugit prin
Hottrr0rea Consiliului Local nr. 4911999, cu modifictrrile gi
complettrrile aduse de Hottrr0rea Consiliului Local Motru nr.
2412009 gi Hottrrirea Consiliului Local nr.87/2010

143 143/27.09.2018 privind incheierea contractului de inchiriere pentru apartamentul
nr.S, blocul Il, scara 4, etai l, Aleea Doctor Carol Davilla nr. 6,
proprietate privatl a Municipiului Motru

144 144127.09.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de lnchiriere teren nr. 1812l/f0.05.2018, teras5
sezoniertr in Municipiul Motru, zona Parc Central - agent
economic S.C. Ghiocela Prod Com SRL

145 145127.09.2018 privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei de analizl a
cererilor in vederea repartiztrrii locuin{elor cu chirie din fondul
locativ al Municipiului Motru qi repartizarea efectivtr a
locuin{elor

146 146/27.09.2018 privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei cu atribu(ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de
locuin(e sociale $i repartizarea efectivtr a locuintelor

r47 147/27.09.2018 privind modificarea art. 2 din Hot5r6rea Consiliului Local Motru
nr. 2l5l28.l2.2017,,pentru stabilirea unor limite maxime privind
scutirea de la plata utilittr(ilor pentru locatarii locuin{elor sociale
din blocurile C7 si parter C3"

148 148127.09.2018 privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare pentru
inctrlzirea locuin{ei cu energie termictr in completarea celor
acordate de stat, familiilor/persoanelor singure vulnerabile, pentru
perioada sezonului rece 01.11.20f8 - 31.03. 2019

149 140127.09.2018 privind aprobarea racordirii la refeaua de gaze a apartamentului
nr. 1, bloc T12, scara C, B-dul Trandafirilor, nr.z Municipiul
Motru, jud. Gorj

150 t50127.09.2018 privind aprobarea executtrrii lucrtrrilor de refacere a rigolelor qi

dirijarea apelor pluviale pe drumul strtesc (strada Leurda) in
dreptul locuintei d-lui Mitaru Ion din satul Leurda

151 t5t/27.09,2018 Respingere PH pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condifiilor de majorare a impozitului pentru cltrdirile /
terenurile neingrijite qi terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani
consecutivi de pe raza municipiului Motru

152 ts2/27.09.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru oprirea furniztrrii
apei calde menajere pe o perioadtr de l0 zile pentru revizia anualtr
a re{elelor de distribu{ie, respectiv oprirea cazanului tip GIAC 4

GcaUh intre 10.10.2018 - 20.10.2018
153 153/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Func{ionare

al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent
si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru

154 154t27.09.2018 Respingere PH privind realizarea obiectivului de
investi{i,,CAMINUL SFANTUL IOAN - MOTRU - Centru
rezidential Dentru btrtr6ni"

155 155t27.09.2018 Respingere PH privind construirea unei parctrri centrale in zona
Clubul Elevilor - Sediu Politia Localtr Motru- Romtelecom

156 156127.09.2018 privind aprobarea transformtrrii a trei locuin{e, proprietate
privattr a Municipiului Motru, din locuin{e de serviciu in locuin{e
convenabile

157 157/27.09.2018 Respingere PH realizarea unei ctri de acces printre Blocul Gl gi

BCR prin prelungirea strlzii Muncii cu strilpungere in
Bulevardul Trandafirilor

158 158127.09.2018 Respingere PH privind extinderea parctrrii din zona Bloc 3 - Bloc 4
Micro II din Municipiul Motru

159 159/27.09.2018 privind alegerea pregedintelui de gedinfn pentru a conduce
lucrtrrile Eedinfelor Consiliului Local Motru in urmtrtoarele trei
Iuni octombrie, noiembrie $i decembrie 2018

160 I 60/17. I 0.201 8 de modificare a HCL nr. 89/20.06.2018 - privind aprobarea
proiectului,,MOBILITATE URBANA DURABILA IN
MUNICIPIUL MOTRU gi a cheltuielilor legate de proiect prin
accesarea 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 in zonele urbane axatl pe planurile de



mobilitate urbantr
pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la data de

28.09.2018
161 161125.10.2018

structurainintroduse Bugetuluimodifictrrilorvalidareaprivind
r 945toz. 0.2018IPrimaruluiLocal

162125.10.2018162

devaloareindeacordarea recompenstrPH pentruRespingere
cedovezicertereca infooferl potlei3000 qirma(iipersoanelor

razaaduccare I?lrIcalnrcelor pestlpinlaconduce identificarea

163125.r0.2018163

aMotruexterne din $coliisec{ieifunc{iontrriisus{inereaprivind
vioartrJiu cude Arttr

t64125.10.2018164

privind aprobarea ,rProgramului de mtrsuri pentru

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase

timpului friguros, noiembrie 2018 - martie 2019"

prevenirea gi

pe perioada
165/25.10.2018165

de ctrtre

deproiectelepentruparticipative",rbugettrriiaprobareapentru
lealn componenteqilocalitlfile rfintrtoareapainvesti{ii
arederlui selecta proiecteloraMotru regulamentu$rMunicipiului

166125.10.2018166

Motru, in scopul Autoriztrrii executtrrii lucrtrrilor de inttrrire re(ea

in vederea racordtrrii utilizatorului Pirvtrnescu Pavel, PTCZ

nr.

CertificatusolicitatLocalConsiliului Motru, prinacordulprivind
Primtrriade11.09.20 emls Municipiului80612IUde rbanism

StradaTRA II .05.2018,00186453/07nr conform24,2010,{KY
Inr

167125.10.2018t67

nr.

cu chirie,de respectivbuluischim apartamenteaprobareaprivind
ilblocu cuT2scara dinInr, B,6, 4,b etajschim apartament

ANLbeleblocul amBscara din T2, locuinfe tipImentaparta

t68125.10.2018168

Consiliului Local Motru in
Gimnazial[ Nr.2 Motru 9i

rdesemnarea reprezentantiloprivind
laAdde $coalaConsiliile ministrafie

Tehnic Motru

r69125.10.2018169

dus intorsde ctrltrtoriebiletultarifului pentruaprobareaprivind
delocalilui blic prinpersoaneaferent puI transportupersoantr

Motruincurse

170125.10.2018170

Contractului pentrumodificarea completareaqiprivind
CentrulSocialal ServiciuluiSocialeServiciideAcordarea

Socialtr pentrude Integrare/ReintegrareAsisten{tr qiReziden{ial
723.02.201dinnr,H.C.L. 29ftirIPersoanele

t71125.r0.2018171

a terenului in suPrafa(5
Na(ional,,George Co;buc"

Motru

inchirierea publictrlicitafieprinprivind
incintainI situat Colegiuluide 2,25 mp

172125.10.2018172

cude superficieconstituirea dreptuluiPH privindRespingerea
Municipiuluiterenului privattronerostitlu proprietateasupra

inMotruCentralinsituat Parc265detn mpMotru suprafa{tr
favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL

173125.10.2018173

privindRegulamentuluiPH pentru aprobareaRespingerea
impozitului pentrude,bilireasta majorarecondi{iilor

nelucrate timpterenurile agricolecltrdirile/terenurile SIneingrijite
Motrumurazadeconsecutivi., anlde

174125.10.2018174

sateleln Eitrotuare componentederealizareaprivind
Motru

175125.10.2018t7s

privind extinderea Bloc 3 - Bloc 4 Micro II din

rl Motru
parctrrii din zona176125.10.2078176

CLADIRI PUBLICE
ATEA

Arivindp
delegateCASEI

cadruin apeluluibursabileneramfondurideaccesareprinproiect
ARAPRIORITAXA8t3l3.rtBlzlsv,POR/201titlulcude proiecte

B3. OPERAl, TIUNEADE INVESTITIIPRIORIT3,

177125.10.2018177

nr. 4/31.0r.2018MotruHCLamodificarede completare9i
obiectivulpentru

U'MOTRTURADE CUL

1',78125.10.2018178

t

a

"REABILITARE

privind
A

DALI



t

179 r79125.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 14 mii lei

180 180/12.1 1.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suPlimentare

cu suma de 210 mii lei
privind modificarea Inventarului bunurilor care apar{in

domeniului public al Municipiului Motru, Secfiunea I Bunuri

tmo,bile, lnsugit prin H.C.L.Motru r 49tr999, cu modifictrrile qi

ulterioare - 209 Anexa 3

De respingere a PH rectificarea bugetului local pe anul 20 I 8

cu suma de 68 mii lei
privind HCL nr 2 I 122. 02.20 I 8 privind aprobarea

num6rului maxlm de asistenli personali qi indemnizatii cuvenite

plrinlilor sau reprezentan{ilor legali ai copilului cu handicap grav,

pr."* qi adultului cu handicap grav sau reprezentantului s6u legal,

Motru anul 2018

181 181112.11 .201 8

182 182129.r 1.2018

183 r83/29.r 1.2018

184 184129.11.2018 privind aprobarea ader6rii UAT comuna Bdrb6tegti, UAT comuna

Negomir Ei UAT. comuna Slcelu 1a Asocialia de Dezvoltare

Intercomunitarf, de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu

de canalizare
privind acordul Consiliului Local Motnt pentru implementarea re!elei

de telecomunica!ii RCS&RDS pentru blocurile T2, TI ) M8 $l C7

aflate in Motru

185 185129.11.2018

186 186129.11.2018 privind stabilirea nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru anul

20r9
187 187129.11.2018 privind aprobarea Agendei Culturale Pe anul2019 Ei bugetul estimat

manifestf,ri le culturale

188 188129.11.2018 privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei de analizd a cererilor
locativ alln vederea repartiz[rii locuinlelor cu chirie din fondul

Motnt efectivd a

189 189129.11.2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru

terenul proprietate privatd a Municipiului Motnt ln suprafa!6 de 265

mp,
S.C.
SRL

situat ln 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 191129.1I .201 8 privind aprobarea modificlrii 9i completlrii Regulamentului de

Organizare qi Funclionare al aparatului de specialitate al primarului,

aparatului permanent 9i serviciilor publice subordonate Consiliului

Local Motnt H.C. L. Motru nr 1 5 3127 .09 .20 1 8

192 192129.11,2018 privind construirea unel Parc6ri Centrale ln zona sediului Poliliei

Locale Motru Clubul Elevilor din Motnt

pn'vind aprobarea construirii 9i amenajarea unul spa!iu rezidenlial

pentru betrani ln vederea oferirii de servlcll sociale destinate

persoanelor Ei ln condilii recomandate de

SFANTUL IOAN MOTRUln

193 193129.11.2018

194 194129.11.2018 privind acordarea de sprijin financiar asocia{iilor de proprietari din

Municipiul Motru tn vederea igienizlrii subsolurilor blocurilor,

- Consilierii locali

195 195129.11.2018 privind aprobarea numf,rului qi cuantumul pentru fiecare categorie de

bursd ce vor fi acordate elevilor din inv6t[mdntul preuniversitar de

stat din municipiul Motru in anul20l8 -2019

196 196129.11.2018 privind acordarea de sprijin financiar asocia!iilor de proprietari din

subsolurilor blocurilorMotru ln vederea

privind extinderea re,telei de gaze in Leurda qi
197 t9'7129.11.2018

198 188129.11.2018 Respingere PH privind acordarea unui ajutor financiar doamnei

Dumitm Silvia

r99 189129.11.2018 privind acordarea unul
Municipiului Motru in
Societatea Comercialtr

i mandat special reprezentanfilor
Adunarea General5 a Ac{ionarilor la

Direc{ia Publictr Motru S.A. pentru gedin(a

ordinartr din data de 18.12.2018

200 200129.t 1.2018 refeaua unittrfilor de invtrtlm0nt preuniversitar de stat de pe raza

Motru care vor in anul 2019 2020

201 20U29.r 1.2018 privind rectificarea bugetului
cu suma de 68 mii lei

local pe anul 2018 prin suplimentare

202 202113.12.2018



cu suma de 30 mii lei 9i bugetului
activittr{ilor finantate integral sau parfial din venituri proprii pe

anul 2018

institufiilor publice 9i

privind acordarea de pachete - cadou cu

antepregcolarilor din Municipiul Motru '

dulciuri pregcolarilor 9i
cu ocazia,,Strrbtrtorilor

de iarntr" 2018

203113.12.2018203

aferenttr"

ATAA aSAUSC Motructrtrelndarea administrareprivind
cudetermictr 3-4 GcaUhde caldtr echipatCazanobiectivului aptr,)

ralenatutrecerede stcuarziltor gzzepeCLU posibilitateaqipe

204113.r2.2018204

interesde locallucrtrrisaudePlanului ac(iuniaprobareaprivind
dede munctrlunarirea orelora prestaterepartizapentru

utorde social,beneficiaremunctrde ajaptemajorepersoanele
20anul 9I4 6/2001Inrconform

20s119.r2.2018205

romilor,

rea strategieimtrsuride aplicapentruPlanuluiaprobareaprivind
actualizarea120 8 2020romilorim A qide situafieibuntrttrfire

lucru situa{ieiimbude ntrtdfirealocal pentruGrupului
t3nrMotru 68125.04.20HCLconstituit

206119.12.2018206

privind stabilirea sensului unic de circula{ie pe Aleea Narciselor'

cu intrare de strada Molidului
207119.12.2018207

privind acordul Consiliului
contractului de inchiriere I

Local Motru pentru Prelungirea
a unui spa{iu din Municipiul Motru'

str. Macului nr.29, situat in incinta Casei de Culturtr Motru,
de PMP MotrudeCamera nr.

208119.12.2018208

nr.

situatfiteatruttimobiluluaadminln istrare ,rAllldareaprivind
MotruNr qi $coalaCogbucttintre afional ,rGeorgeColegiul

mAntdedoutrcelorGimnazialtr
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privind extinderea re{elei de distribu{ie gaze in localittr{ile210/19.12.2018210
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CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU,, 9i A

cheltuietilor legate de proiect prin accesare de fonduri

nerambursabite 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/2018/8/8.1/8.1.A/l/ITI - cod apel POR/26718, Opera{iunea

EXTINDERE"MODERNIZARE,proiectuluiaprobareaprivind
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8.1.A Ambulatorii
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EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
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privind rectificarea ,l pe anul 2018 Prin diminuare cu

suma de 10 mii lei
bugetului loca215119.12.2018215
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in qedin{ele ordinare au fost adoptate 186 hotlriri, in cele extraordinare au fost

adoptate i hotl"a"i iar in qedin{I de indati au fost adoptate 26 hotlriri.
Din totalul de2l7 hotiriri :

17 hotlrflri de respingere, respectiv H.C.L , nr.27 r 57, 110, lll, ll2r l18, 151, 154, 155, 157,

158, 163, 173, 17 4, 182, 198, 212;
17 hotirflri in curs de realizare, respectiv 9, 10, 26128152' 53, 115, 168, l72rl75rl76',

187, 189, 192, 193, 195, 207 ;

I



14 hotirffri nu au fost duse la indeplinire;29,30, 56, 98, 116, 133, 136, 139, 141' 150,

194, 196,197 ,210;
169 hotlrflri au fost duse la indeplinire ;

179 de proiecte de hotiriri au fost ini{iate de domnul Primar iar consilierii locali au

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

Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului, Serviciilor de specialitate din cadrul Primiriei

municiiiului Motru, persoanelor gi institufiilor solicitante qi au fost publicate.

Toate avizele date de cltre Comisie au fost aduse la cunoqtinfl in qedin{a ordinari

a C.L. Motru qi au fost sus{inute de citre preqedintele comisiei in vederea adoptlrii hot[rflrii.

irr-*o.,rt .o-i.i.i proiectele de hotlrflre supuse dezbaterii s-au votat prin vot deschis, cu

votul majoritfl{ii consilierilor.
Lucrlrile comisiei au fost consemnate intr-un proces - verbal incheiat cu ocazia

inchiderii gedin{ei, acesta fiind semnat de citre preqedintele Ei secretarul comisiei.

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

hotlrire ,opo. dezbaterilor qi votului, amendamentele, in cazul in care au fost flcute, qi

discu{iile care au avut loc.
Comisia s-a intrunit, pentru dezbateri, in gedin{a ordinarl publicl pentru a da avizul

proiectelor de hotrrflre care au venit in regim de urgenfi in vederea solu{ionrrii unor

probleme de interes local, inainte ca acestea sI fie supuse la vot.

Toate qedin{ele comisiei s-au desfigurat cu uqile deschise, neexistflnd cazuri de

desflqurare a acestora in alte condifii'

PRE$EDINTE,
Petriqor Florentina Eugenia
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