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RAPORT DE ACTIVITATE AL

COMISIEI de SPECIALITATE NR. 5 a C.L. Motru pe anul 2019

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare qi func{ionare al
Consiliului Local Motru, potrivit cirora Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte
Consiliului Local un raport anual de Activitate, Comisia nr.5 ,,PROTECTIA MEDIULUI $I
TURISM, SERVICruL CATRE POPULATIE, COMERT, AGRICULTURA $I
SLVICULTURA" depune urmitorul raport de activitate pe anul 2019.

Comisia are in componen{I5 consilieri locali qi anume:
- Ardeiu Rizvan Remus- preqedinte;
- Colfatu Neghinl Constantin - secretarl
- Sanda Ion - membru;
- Rat Jana Daniela- membrul
- Pintea Dumitru - membrul
Conform Regulamentului de organizare qi funcfionare al C.L. Motru aprobat, s-a

stabilit ca toate proiectele de hotlrire ce vor fi supuse aproblrii in qedinfa ordinarl publici
si fie analizate qi dezbitute in vederea avwilrii de cltre toate comisiile de specialitate.

Astfel comisia nr. 5 s-a intrunit in gedinfl in penultima marfi din luni la orele 1700 qi a
analuat qi a dezbitut toate proiectele de hotlrire inscrise pe ordinea de zi a qedinfelor
ordinare.

Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, const6nd in avtzarea acestora,
precum qi eventualele amendamente care s-au adus de citre membrii comisiei.

In cadrul gedin{elor s-au analizat qi s-au dezbitut toate proiectele de hotirire inscrise
pe ordinea de zi a qedin(elor ordinare.

Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, const6nd in avizarea acestora,
precum qi eventualele amendamente care s-au adus de citre membrii comisiei.

In cadrul qedin{elor s-au analizat qi s-au dezbltut toate proiectele de hotir6re
inscrise pe ordinea de zi a gedin(elor ordinare.

Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constind in avizarea acestora,
precum qi eventualele amendamente care s-au adus de cltre membrii comisiei.

In conformitate cu prevederile art. 133 din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, Consiliul local al Municipiului Motru s-a intrunit in anul 2019 in 12 gedin{e
ordinare, 12 qedin(e de indati qi 3 qedinfe extraordinare, adoptflnd in total un numir de 172
hotiriri, conform tabelului de mai jos.

Nr.
Crt

Nr. Hotdrdre-
Inifiator proiect

DENUMIREA HOTARARII

1 1/31.01 .2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea salariilor debazd aferente
func(iilor din cadrul familiei ocupalionale,,Administra(ie",
utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in aparatul
permanent al Consiliului Local Motru precum gi in cadrul
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru

2 2131.01.2019
Primar

Respingere PH privind stabilirea taxei de utilizare a S5lii de
Sport a Municipiului Motru

J 313t.01.2019
Primar

privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribufii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu(ionarea cererilor
de locuin{e sociale Qi repartizalea efectivl a locuin(elor

4. 4131.0t.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere teren nr. 537 124.02.2017 incheiat
intre $coala Gimnaziali nr. I Motru 9i SC ORVACOM EXIM

ilD



SRL
5 5/31.01 .2019

Primar
privind aprobarea inchirierii prin licita(ie publici a unei
suprafe{e de teren de 15 mp ce apar{ine domeniului public al
Municipiului Motru, in localitatea Dealu Pomilor, pentru
amplasarea unei construc{ii in vederea comercializirii de
cereale $i legume

6. 613t.01.2019
Primar

privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unei
suprafefe de teren de 5 mp, in zona Strada Minerului -bloc
J6, initiator - Primar Jianu Gigel;

7 7/3t.0t.2019
Primar

privind aprobarea racordlrii la reteaua degazea
apartamentului nr. 2, bloc T12, scara D, Etaj I B-dul
Trandafirilor, nr.2 Municipiul Motru, iud. Gorj

8 8/31.01 .2019
Primar

Respingere PH privind acordul Consiliului Local Motru
pentru concesionarea prin licita{ie publici a unei suprafe(e de
teren de 2509 mp , situat pe Aleea Teilor, nr.2l , Motru,
pentru realizarea unei construc{ii cu destina{ia de centru
comercial

9 913t.01.2019
Primar

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitru
Silvia

10. 10/31.01 .20t9
Sanda Ion

pentru aprobarea de inlesniri la plata obliga{iilor fiscale sub
forma scutirilor la plata majorlrilor de intflrziere datorate
bugetului local de citre contribuabilii persoane fizice din
Municipiul Motru

ll 1 l/31.01 .2019
Morega Costel
Cosmin

Respingere PH privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Motru pentru inceperea activitS{ii de educa(ie gi
pregitire sportivl in jocul de RUGBY in Municipiul Motru

t2 pentru aprobarea demaririi procedurii privind schema de
minimis in vederea scutirii la plata majoririlor de intffrziere
aferente impozitelor qi taxelor locale datorate de cltre
persoanele juridice care au calitatea de contribuabili la
bugetul local al Municipiului Motru, cu respectarea regulilor
privind ajutorul de stat

13 l3l31.01 .20t9
Primar

pentru completarea H.C.L. nr. 189129.11.2018 cu durata
dreptului de superficie acordat de Consiliul Local Motru in
favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL pentru terenul
proprietate privati a Municipiului Motru in suprafa{d, de 265
mpo situat in Parc Central Motruo aferent construc{iilor
proprietatea S.C. Ghiocela Prod Com SRL

t4 14104.02.2019
Primar

Respingere PH privind stabilirea salariilor debazd la nivelul
Primlriei Municipiului Motru pe anul2019

15. 15120.02.20t9
Primar

privind modi{icarea valorii totale a investi{iei pentru
ohiectivul: ,,Reabilitare qi dotare Gridinila cu Program
Prelungit nr. I Motru"aprobati prin anexa la H.C.L. nr.
t82n4.11.2017

16. 16120.02.2019
Primar

privind modificarea valorii totale a investifiei pentru
obiectivul: ,,Reabilitare qi dotare Gridini(a nr. 7 Motru"
aprobati prin anexa Ia H.C.L. nr. 181/14.11.2017

17 17120.02.20t9
Primar

privind modificarea valorii totale a investi{iei pentru
obiectivul : ,rReabilitare qi dotare $coala Gimnaziali nr. I
Motru" aprobati prin anexa la H.C.L. nr. 180/14.11.2017

18 18120.02.2019
Primar

de modificare a H.C.L. Motru nr.89/20.06.2018 privind
aprobarea proiectului'MOBILITATE URBANA ntfnnnnA
IN MUNICIPIUL MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect
prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor
de proiecte cu numlrul POR/20171313.2/117 Regiuni, Axa
Prioritarl 3, Prioritatea de fnvestifii 4e, Obiectivul Specific 3.2
- Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axati pe

rile de mobilitate urbanl durabill
t9 19128.02.2019 modificarea Anexei aprobati HCL Motru nr.

1213t.0t.20t9
Morega Costel
Cosmin



Primar 9u20.06.2018

20. 20128.02.20t9
Primar

Respingere PH privind aprobarea tarifelor orare pentru
calculul devizelor in activitatea S.C. Directia Publicl Motru
S.A. incep6nd cu 01.03.2019

21 2U28.02.2019
Primar

privind aprobarea regulamentului de acordare a unui sprijin
financiar asocialiilor de proprietari din Municipiul Motru in
vederea igienizlrii subsolurilor blocurilor

22 22t28.02.2019
Primar

privind aprobarea criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii
de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte gi

repartizarea locuintelor pentru tineri tip ANL
23 23128.02.2019

Primar
privind insuqirea de citre Consiliul Local Motru a raportului
de evaluare a terenurilor ce urmeazi a fi expropriate pentru
continuarea lucrlrilor la surse de api Motru - Faza II

24 24128.02.2019
Primar

privind vinzarea prin licitafie publicl cu strigare a camerei
78, etaj II, respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru,
proprietate privati a Municipiului Motru

25 25t28.02.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.9113.02.2019, firmei S.C. Silian
Med SBL in scopul AUTORIZARII EXECUTARII
LUCRARILOR DE: CONSTRUIRE RAMPA PTNTNU
PBRSOANE CU DIZABILITATI ( INTRARE tN
LEGALITATE)

26 2628.02.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.5/08.02.2019, firmei S.C. Premier
Energy RomAnia SRL in scopul AUTORIZARII
EXECUTARII LUCRARILOR DE: EXTITIDERE RETEA
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE $I EXECUTIE
INSTALATIE DE RACORD/ BRAN$AMENT GAZE
NATURALE PENTRU BI]RGHEL DOREL

27 27128.02.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.6108.02.2019, firmei S.C. Premier
Energy Rominia SRL in scopul AUTORIZARII
EXECUTARII LUCRARILOR DE: EXTINDERE RETEA
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE $I EXECUTIE
INSTALATIE DE RACORD/ BRAN$AMBNT GAZE
NATURALE PENTRU POPESCU IONUT, SANDA ION,
PREDESCU ALEXANDRU

28. 28t28.02.2019
Primar

pentru modificarea art.2 din H.C.L. nr.189129.11.2018 ,,
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
pentru terenul proprietate privatl a Municipiului Motru in
suprafali de 265 mp, situat in Parc Central Motru , aferent
construc(iilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod Com SRL, in
favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL", completati de H.C.L.
nr. l3l31.01.2019

29 29128.02.2019
Primar

privind modificarea Regulamentului de organizare,
func(ionare ;i administrare al Cimitirului Municipiului Motru
aprobat prin H.C.L. nr. 48129.03.2018

30 30128.02.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru
pentru inceperea activitifii de educa(ie qi pregitire sportivl in
.iocul de RUGBY- frri contact - in Municipiul Motru

3l 3U28.02.2019
Primar

privind constituirea echipei mobile pentru interven{ia de
urgenli in cazuri de violenll domestici

)2. 32128.02.2019
Primar

de modificare a HCL Motru nr.213/19.12.2018 - privind
aprobarea proiectului'MODERNIZARE, EXTINDERE SI
DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU,, .si a
cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte
P.O.R/2018l8l8.ll8.l.N1l7 regiuni - cod apel POW266|8,
P.O.R/20 1 8/8 I 8.1 I 8.1. N I/ITI - cod apel POR/267/8,
Opera(iunea 8.1.A Ambulatorii

JJ 33128.02.2019 privind ap robarea documentafiei tehnico-economice (F AZA



Primar SF/DALD qi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul "MODERIIIZARE, EXTINDERE SI DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL
SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU'

34 34128.02.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr. 565/18.04.20f 8 a apartamentului
nr. 2, situat in Municipiul Motru, blocul Bl, scara 7, Aleea
Liliacului nr.5, proprietate privatl a Municipiului Motru

35. 35128.02.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru efectuarea
lucririlor de inchiriere balcon la apartamentul nr. 1, scara C,
blocul T12, Bulevardul Trandafirilor nr.2, Motru, proprietate
privati a Municipiului Motru

36 36128.02.2019
Primar

privind aprobarea Procesului - verbal de lucru al Comisiei de
analizd cereri locuinfe convenabile, in vederea repartizlrii, nr.
8084/28.02.2018

37 37112.03.2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea documentafiei tehnico -
economice (FAZA SF) qi a indicatorilor tehnico-economici
pentru o biectiv u l,rC o nstruire Instala(ie Biogaz"

38. 38t12.03.2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea proiectului
,,CONSTRUIRE INSTALATIE BIOGAZ' qi a cheltuielilor
Iegate de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile
GRANTURILB SEE $I NORVEGIENE 2014-2021in cadrul
apelului ,,Energy Programme in Romania"- schema de
finanfare 3 ,,Bnergie regenerabilio eficienfl enelgeticfl,
securitate enerqetici, cre$terea accesului la energie"

39 39t12.03.2019
Primar

privind aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor in
activitatea S.C. Direcfia Publici Motru S.A. incepflnd cu
01.04.2019

40 40113.03.2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea documenta{iei tehnico -
economice (FAZA SF) qi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul,,C o nstruire Instala{ie Biogazu

41. 41t13.03.2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea proiectului
,,CONSTRUIRE INSTALATIE B.IOGAZ" qi a cheltuielilor
legate de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile
GRANTURILE SEE $I NORVEGIENE 2014-2021in cadrul
apelului ,rEnergy Programme in Romania"- schema de
finanfare 3 ,rEnergie regenerabili, eficienli energeticl,
securitate energetici,

42 42n5.03.20t9
Primar

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (F aza
DALI) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
,,Reabilitare Termici a Casei de Culturi Motru"

43 43115.03.20t9
Primar

de modificare a HCL nr.177125.10.2019 - privind aprobarea
proiectului,,Reabilitare Termici a Casei de Culturl Motruo'qi
a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2018/3 I3.I!BI}ISV, AXA PRIORITARA 3,
PRIORITATEA DE II\IVESTITII3.l, OPERATIUNEA B _

CLADIRI PUBLICE
44 44t28.03.2019

Primar
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind
concesionarea terenului in suprafa!5 de 2509 m.p. situat in
Municipiul Motru, Aleea Teilor, nr.21 qi aprobarea
concesiondrii prin licita{ie publicl a acestui teren, in vederea
realizlrii unei constructii cu destinatia de centru comercial

45 45128.03.2019
Primar

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Motru valabili cu 01.04.2019

46. 46128.03.2019
Primar

privind aprobarea organigramei qi a statului de func{ii al
Spitalului Municipal Motru incepAnd cu data de 01.04.2019

47 47t28.03.2019
Primar

privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publici la
nivelul Municipiului Motru

48 48/28.03.2019
Primar

privind modificarea perioadei de organizare a Zilelor
Municipiului Motru



49 49t28.03.2019
Primar

pentru aprobarea Planului de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanlate din bugetul Consiliului Local
Motru pentru anul2019

50. s0t28.03.2019
Primar

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solufionarea cererilor de locuinte gi repartizarea
locuinfelor pentru tineri, destinate inchirierii in Municipiul
Motru

51. sU28.03.2019
Primar

privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribu(ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor
de locuinte sociale gi repartizarea efectivi a locuin{ei libere

52. 52128.03_2019

Primar
privind incheierea unui contract de comodat cu Oficiul de
Cadastru qi Publicitate Imobiliari Gorj pentru spafiul situat
Ia parterul Primiriei Municipiului Motru

53. 53/28.03.2019 privind acordarea unui ajutor binesc de urgenld pentru
doamna Stancu Melania Nadia

54. 54128.03.2019
Morega

Respingere PH privind realizarea unei cli de acces printre
Blocul Gl qi BCR prin prelungirea strizii Muncii cu
strlpunqere in Bulevardul Trandafirilor

55. 55t28.03.2019
Morega

privind montarea de panouri publicitare inchise in zona
Complex Mijloc, Centru qi Pia{a Centrall

56. 56128.03.2019
Cojocaru qi

Popescu

privind modificarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solulionarea cererilor de locuin{e convenabile
destinate inchirierii aprobate in Regulamentul privind
criteriile de analizd qi solu(ionare a cererilor de atribuire a
locuinlelor convenabile, administrarea qi inchirierea acestora

57. s7t28.03.2019
Mirqu

privind alegerea preqedintelui de gedintl pentru a conduce
lucririle qedin{elor Consiliului Local Motru in urmitoarele
trei luni aprilie, mai si iunie 2019

58. 58t16.04.2019
Primar

de modificare a HCL Motru nr.32128.02.2019 - 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/20181818.118.1.N1l7 regiuni - cod apel POR/266/8,
P.O.R/2018 l8l8.l l8.l.NllITI - cod apel POW267 18,

Operatiunea 8.1.A Ambulatoriu
59 s9t23.04.2019

Primar
privind aprobarea Planului de Ordine gi Siguranfi Publicl al
Municipiului Motru - 2019

60. 60123.04.2019
Primar

privind aprobarea,,PLANULUI DE ANALIZA $I
ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI
MOTRU'

6l 61t23.04.2019
Primar

privind aprobarea racordirii la refeaua ilegazea
apartamentului nr. 19, bloc T3, scara D, Etaj 4, Calea
Tismanei, Municipiul Motru, iud. Gori

62 62t23.04.2019
Primar

Respingere PH privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.
44128.03.2019,,pentru aprobarea Studiului de oportunitate
privind concesionarea terenului in suprafa(I de 2509 m.p.
situat in Municipiul Motru, Aleea Teilor, nr.2l qi aprobarea
concesionirii prin licita(ie publicl a acestui teren, in vederea
realizirii unei constructii cu destinafia de centru comercial"

63 63t23.04.2019
Primar

Respingere PH de modificare a art.2 din H.C.L. nr.
2 I l5.0l.2018,,pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea Ei func(ionarea teraselor sezoniere in Municipiul
Motru"

64 64123.04.2019
Primar

privind prelungirea contractelor de inchiriere nr.
17 429 130.05.20 13 qi n r. 26003/0 9.07 .20 18, incheiate intre
Consiliul Local Motru gi Roqcule! Codrufa I.I. pentru
suprafa{a totali de teren de 12 mp situat in municipiul Motru,
zona Str. Minerului - Piata Centrall

65. 65123.04.2019 privind aprobarea graficului de plnfi aferente contractului de



Primar achizifie certificate de gaze cu efect de seri (EUA) ce se va
incheia de S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A. cu Termoficare
Oradea S.A.

66 66t25.04.2019
Primar

privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru
pe anul 2019 qi estimiri 2020 - 2022 Si Bugetul Institufiilor
Publice Ei Activitifilor Finanfate Integral sau Parfial din
Venituri Proprii pe anul 2019 si estimlri 2020 - 2022

67 67125.04.2019
Morega

pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentAnd
scutiri la plata majorlrilor de intirziere aferente impozitelor
qi taxelor locale datorate de citre intreprinderile care au
calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului
Motru

68 68123.05.2019
Primar

privind aprobarea contului anual de execu{ie al bugetului local
pe anul 2018

69 69123.06.2019
Primar

privind darea in administrare a parclrilor nou construite in
Municipiul Motru, situate in zona blocurilor A,A1,10,12,,13,14
cltre societatea Direcfia Publici Motru SA

70 70t23.0s.2019
Primar

pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru,
zona B-dul Girii , bloc M 6, parter - agent economic furlea
M.Constantin - Intreprindere Individuali

7t 7U23.0s.2019
Morega Costel
Cosmin,
Cojocaru Ion

privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
municipiului Motru in Adunarea Generall a Acfionarilor la
Societatea Comerciall Direc(ia Publici Motru S.A pentru
qedinla ordinari din data de 29.05.2019

72 72123.05.20t9
Morega Costel
Cosmin,
Petrescu Ilie,
Cojocaru lon,
Sanda Ion

Respingere PH privind aprobarea taxei de inchiriere teren
pentru agen{ii economici de pe raza Municipiului Motru cu
ocazia Zilelor Municipiului Motru 27mai -2 iunie

73 73123.05.2019
Primar

privind infiin{area unui Centru de depozitare a vehiculelor
abandonate sau frrI stlpfln identificate pe terenurile
apar(inflnd domeniului public;i privat al municipiului Motru

74 74104.06.2019
Primar

privind rectificarea bugetului local pe anul2019 prin
suplimentare cu suma de 2.185 mii lei qi bugetul institufiilor
publice 9i activitifilor finantate integral sau parfial din
venituri proprii pe anul2019 prin suplimentare cu suma de
788 mii lei

75 7s127.06.2019
Primar

Respingere PH pentru aprobarea Regulamentului privind
declararea, stabilirea, urmlrirea, qi incasarea taxei speciale de
salubrizare

76 76127.06.2019
Primar

privind organizarea Festivalului,,Uni(i prin cflntec -2019
(caritabil); Serbirile Verii - in perioada 2 - 4 august2019

77 77 t27 .06.2019
Primar

privind executarea lucririlor de repara(ii sec{ia interne din
cadrul Spitalului Municipal Motru de cltre S.C.Direc{ia
Publicl Motru S.A

78. 78127.06.2019
Primar

privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribu(ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor
de locuinfe sociale gi repartizarea efectivl a locuintelor

79 79127.06.2019
Primar

Respingere PH privind stabilirea circulafiei pe Strada
Stejarului in regim de sens unic, pe sensul de mers din Strada
Motrului p6ni in Strada Macului

80 80127.06.2019
Primar

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea qi
func{ionarea teraselor sezoniere in Municipiul Motru, anexa I
la H.C.L. nr. 2/15.01.2018



8y27.06.2019
Primar

privind insu;irea Raportului de evaluare a camerei 78Jot 68,
etaj II din Ambulatoriu Motru, in vederea vflnzirii prin
licitatie publici cu strisare conform H.C.L nr.24128.02.2019

82. 82t27.06.2019
Primar

Respingere PH privind acordul Consiliului Local Motru
pentru desfiin{area construcfiei ce face parte din domeniul
privat al municipiului Motru, amplasati pe terenul ce
apar{ine domeniului public al municipiului Motru situat pe
Aleea Teilor

83 83127.06.2019
Primar

Respingere PHprivind acordul Consiliului Local Motru
pentru cesiunea contractului de inchiriere nr. 557113.04.2018
a apartamentului nr.17, situat in Municipiul Motru, blocul
G4o scara 3, etd 4, Aleea Frasinului, proprietate privati a

Municipiului Motru
84. 84t27.06.201

Primar 9

privind aprobarea concesionlrii prin licita(ie publicl a unei
suprafete de teren de 8 mp, aparfinflnd domeniului public al
Municipiului Motru , in vederea construirii unei alei de acces

la apartamentele I qi 2 , parter, situate in Municipiul Motru,
Aleea Griqorescu, Bloc J2, Scara I

85 85t27.06.2019
Primar

privind aprobarea concesionirii prin licita(ie publicl a unei
suprafete de teren de 9 mp, aparfinAnd domeniului public al
Municipiului Motru , in vederea construirii unei alei de acces

la imobilul -birou notarial, situat in Municipiul Motru, Strada
Macului, nr. 38, Bloc 1, Scara 3 , parter

86. 86127.06.2019
Pirvulescu
Eduard Nelu

privind alegerea pregedintelui de qedinfl pentru a conduce
lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru in urmitoarele
trei luni - iulie, august qi septembrie2019

87 87 t27 .06.2019
Primar

privind aprobarea accesului gratuit la $trand a copiilor
institu{ionalizafi in apartamentele de tip familial destinate
protecfiei rezidenfiale a
copiilor, situate in Municipiul Motru, strada Primlverii, bloc
M3 qi strada
Mirgiritarilor, bloc 6 precum qi a educatorilor/asistentilor
sociali ai acestora

88 8812s.07.2019
Primar

privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local pe anul2019, conform Dispozitiei Primarului
Municipiului Motru nr. 559/21.06.2019

89 89125.07.2019
Primar

Respingere PHprivind aprobarea actului adi(ional la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare din m unicipiul Motru nr. 4489 I 15.02.2011

90 90t2s.07.2019
Primar

Respingere PHprivind stabilirea obligatiilor si raspunderilor
ce revin persoanelor fizice si juridice pentru buna gospodarire
si asigurarea ordinii si curateniei pe teritoriul municipiului
Motru

91 9y2s.07.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr,2299131.08.2017 a terenul in
suprafata de 51 mp din Municipiul Motru, str. Minerului nr.
3, situat in incinta $colii Gimnaziale nr. I Motru, cu destinafia
comerf

92 9212s.07.2019
Primar

privind aprobarea listei de prioriti{i in vederea repartizlrii
locuin{elor de tip ANL.

93. 93125.07.2019
Primar

Respingere PHprivind acordul Consiliului Local Motru
pentru desfiinfarea construc{iei proprietatea municipiului
Motru, amplasati pe terenul ce apar(ine domeniului public al
municipiului Motru ,zona Aleea Teilor ,nr.2l

94 94125.07.2019
Primar

privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribu{ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor
de locuin,te sociale;i repartizarea efectivi a locuinlei sociale
nr. 4, parter - bloc C3

95 95125.07.2019
Primar

Respingere PHprivind acordul C.L.Motru pentru vinzarea
locuinfei de{inuti cu chirie de doamna Istrate Emilia Mariana,

81.



respectiv ap. nr. 11 , Sc. l, etaj l, blocul B2G, Aleea Muncii
nr.3, Motru

96. 96125.07.20t9
Morega Costel
Cosmin

privind aprobarea accesului gratuit la $trand pentru sportivii
de la toate sec{iile din cadrul Clubului Sportiv Minerul Motru
2008 care au ob(inut rezultate deosebite la competi{iile
na(ionale Ei interna{ionale cflt qi pentru elevii care au ob{inut
note peste 9100 Ia bacalaureat qi la examenul de capacitate, in
anul in curs

97 97 t25.07 .2019
Primar

Respingere PH privind stabilirea unor misuri in vederea
verificirii modului de implementare a planului de
reorganizare a S.C. UATAA Motru qi evaluarea de citre
ac(ionarul majoritar a activitlfii administratorului special al
societi(ii

98 98131.07 .2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea prefului local pentru
energia termicl furnizati in sistem centralizat agenfilor
economici gi popula(iei municipiului Motru incepind cu
01.08.2019

99 99129.08.2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea actului adilional nr. 3 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare din Municipiul Motru nr.4489/15.02.2011 qi

completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru

100 100129.08.2019
Primar

privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea
deEeurilor, in conformitate cu art. 59, alin.1, lit.t) din Legea
nr.2ll/2011

I 0 I r0U29.08.2019
Primar

privind aprobarea Listei de repartizare a locuin(elor de tip
ANL solicitanfilor inscrigi pe lista de prioritl{i

102 102t29.08.201
Primar 9

privind acordul C.L.Motru pentru vdnzarea locuinfei nr. 1l ,
Sc. 1, etaj 1, blocul B2G, Aleea Muncii nr.3, Motru,
doamnei Istrate Emilia Mariana - titular contract de
inchiriere

103 t03129.08.2019
Col{atu
Neghini
Constantin

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Motru
in Consiliul de Administrafie la Colegiul Tehnic Motru

104 104129.08.2019
Primar

Respingere PH privind modificarea art. I Ei arl. 2 din H.C.L.
Motru nr.85 din 31.07.2014 qi acordarea unui mandat special,
reprezentan(ilor Municipiului Motru in Adunarea Generall a
Ac(ionarilor pentru revocarea administratorului special la SC
UATAA Motru SA gi pentru desemnarea unui nou
administrator special

105 10s129.08.2019
Primar

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pantelimon
Elena

106 106110_09.2019

Primar
privind rectificarea bugetului local pe anul2019 prin
suplimentare cu suma de222 mii lei

107 107123.09.2019
Primar

privind rectificarea bugetului local pe anul2019 prin
suplimentare cu suma de 120 mii lei

108 108126.09.2019
Morega Costel
Cosmin,
Petrescu llie,
Cojocaru lon,
Popescu lon,
Sanda lon

Revocatl prin
153128.11.2019

privind acordarea normei de hrani personalului Polifiei
Locale Motru pe anul2019



109 109126.09.2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea suplimentirii statului de
func{ii al Spitalului Municipal Motru valabil cu data de
01.04.2019

110 t10t26.09.2019
Primar

Respingere PH privind aprobarea actului adi{ional nr.3 la
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare din Municipiul Motru nr.4489115.02.20f 1 qi

completarea Regulamentului seruiciului de salubrizare din
Municipiul Motru

111 11U26.09.2019
Primar

Respingere PII privind alocarea sumei de 10000 lei pentru
organizarea unei agape creqtine prilejuite de slrbitorirea
hramului Catedralei Ortodoxe Motru - SfAnta Cuvioasa
Parascheva

tt2 112126.09.2019
Primar

Respingere PH privind acordarea din bugetul local a unor
ajutoare lunare pentru incilzirea locuinfei in completarea
celor acordate de stat, familiilor/persoanelor singure
vulnerabile , care tultilizeazd energie termicl in sistem
centralizat, pentru perioada sezonului rece 01 noiembrie
2019 - 31 martie 2020

113 113t26.09.20t9
Primar

Respingere PH privind acordul Consiliului Local Motru
pentru prelungirea contractului de concesiune nr.
12114.07.2005 a terenului in suprafafa de 90 mp din
Municipiul Motru, zona str. Minerului - bl.Js - Aleea
Plopului, cu destinatia cosmetici, coafurl, comert

tt4 114126.09.2019
Primar

Respingere PH privind acordul Consiliului Local Motru
pentru mutarea conductei de agent termic de pe terenul
proprietatea d-lui Mlriqescu Radu pe terenul proprietatea
Municipiului Motru

11 5 115126.09.2019
Sanda lon

privind alegerea pregedintelui de qedinti pentru a conduce
lucrlrile qedin(elor Consiliului Local Motru in urmltoarele
trei luni octombrie, noiembrie si decembrie 2019

116 116104.10.20t9
Ini{iatori: PSD,
ALDE, PSROo
Sanda

Respingere PH privind alocarea sumei de 10000lei pentru
organizarea unei agape creqtine prilejuite de sirbitorirea
hramului Catedralei Ortodoxe Motru - Sfinta Cuvioasa
Parascheva

tt7 117 lt I .10 .2019
Iniliatori
Morega Costel
Cosmin
Ardeiu RIzvan
Remus
MirEu Vasile
Pirvulescu
Eduard Nelu

$urlin Marilena
Stelian Vasile
Petrescu Ilie
Col(atu
Neghini
Constantin
Petri;or
Florentina
Eugenia
Cojocaru Ion
Popescu Ion
Sanda Ion

privind alocarea sumei de 10000Iei pentru organizarea unei
agape creEtine prilejuite de sirbltorirea hramului Catedralei
Ortodoxe Motru - Sfffnta Cuvioasa Parascheva



r18 118/11 .10.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune nr. 12/14.07.2005 a terenului in
suprafafa de 90 mp din Municipiul Motru, zona str.
Minerului - bl.Js - Aleea Plopului, cu destina(ia cosmetici,
coafuri, comert

119 119121.10.2019
Primar

privind aprobarea regulamentului privind mecanismul de
compensare precum gi modalitatea de evitare a
supracompensirii gi de recuperare a eventualelor
supracompensatii rezultate din prestarea serviciului de
producere, transport, distribufie gi furnizarea agentului
termic in sistem centralizat in Municipiul Motru, precum gi

aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului de
producere, transport gi distributie energie termicl la S.C.
U.A.T.A.A. Motru S.A. in valoare de 5439 mii lei

120 120t21.10.2019
Primar

privind rectificarea bugetului local pe anul2019 prin
suplimentare cu suma de 11215 mii lei

121 12y31.10.2019
Cojocaru lon,
Morega Costel
Cosmin, Ardeiu
Rizvan Remus,
Negrea Nicolae,
Petriqor
Florentina
Eugenia, Pintea
Dumitru,
Pirvulescu
Eduard Nelu

privind respingerea revizuirii Regulamentului de organizare
gi func(ionare al Consiliului Local Motru

122 122131.10.2019
Primar

Respingerea PH privind aprobarea actului adi(ional nr.3 la
contractul de dele'gare a gestiunii serviciului public de
salubrizare din Municipiul Motru nr.4489115.02.2011 ;i
completarea Regulamentului seruiciului de salubrizare din
Municipiul Motru

123 123131. 10.2019
Primar

privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare
pentru incilzirea locuin(ei in completarea celor acordate de
stat, fam iliilor/pe rsoanelor sin gu re vulnerabile, ca re utilizeazd
energie termici in sistem centralizat, pentru perioada
sezonului rece 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020

124 r24t31.10.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea
imobilului Clubul Copiilor qi Elevilor Motru qi a terenului
aferent de la Ministerul Educa{iei Nalionale in domeniul
public al Municipiului Motru

125 125131.10.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru mutarea
conductei de agent termic de pe terenul proprietatea d-lui
Mlriqescu Radu pe terenul proprietatea Municipiului Motru

126 126/31.10.2019
Primar

privind sus{inerea func(iondrii secfiei externe din Motru a

$colii Populare de ArtI Tirgu Jiu cu disciplinele picturl qi

vioari
127 t27131.10.2019

Primar
Modifici
H.C.L.nr.
48t25.08.2016

privind revizuirea Regulamentelor de organizare gi

funcfionare a serviciilor sociale infiinfate prin H.C.L.nr.
48125.08.2016 ca urmare a modilicirii legisla{iei privind
regulamentul cadru de organizare gi funclionare a serviciului
social cu cazare

128 128131.10.2019
Primar
Modificl
H.C.L.nr.

privind modificarea qi completarea Contractului pentru
acordarea de seruicii sociale al Serviciului social ,rCentru
rezidential de Asisten{i pentru Victimele Violen(ei in Familie"
aprobat prin H.C.L. nr. 29 123.02.2017



29t23.02.2017
r29 129131.10.2019

Primar
privind aprobarea modelului rrContractului pentru acordarea
de servicii sociale cuplul pirinte-copil/copii victime ale
violen{ei domestice" al Serviciului Social Centru Rezidential
de Asistenti pentru Victimele Violentei in Familie

130 130131.10.2019
Primar

privind aprobarea,,Programului de mlsuri pentru prevenirea
gi combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe
perioada timpului friguros, noiembrie 2019 - martie 2020"

131 13y31.10.2019
Primar

Respingerea PH privind schimbarea denumirii Parcului
Central din Municipiul Motru, Strada Minerului nr.S, in
,,Parcul 19 octombrie 1981"

132 13113r. 10.201 9

Primar
privind aprobarea dirii in administrarea Spitalului
Municipal Motru a terenului qi clldirilor in care igi
desllsoarl activitatea aceasti unitate de interes local

133 133131.10.2019
Primar

privind infiinfarea unei treceri la nivel de cale feratl la km
26+750 - L 136, intre sta{iile Strehaia - Motru, in zona
localiti{ii Horiqti

134 134131.10.2019
Primar

privind cesionarea apartamentului nr. 17, scara 3, blocul G4,
etaj 4, Aleea Frasinului Municipiul Motru, doamnei Iacob
Marinela Mihaela

135 13513t.10.2019
Morega Costel
Cosmin

acordarea unei bonifica(ii de 107" pentru persoanelejuridice
care plitesc integral impozitul pe clidiri, pe teren gi mijloace
de transport pffni pe data de 31 martie 2020

136 136131.10.2019
Primar

privind constituire comisie mixtl pentru verificarea modului
de organizare qi desllEurare a concursurilor organizate de
Spitalul Municipal Motruo concursuri nominalizate in peti(ia
domnului Beiinaru Laurentiu

137 137 t3t.10.2019
Primar

privind aprobarea listei de prioriti{i in vederea repartizlrii
locuin(elor de tip ANL din Municipiul Motru

138 138/31 .10.2019
Primar

privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribufii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu(ionarea cererilor
de locuinfe sociale qi repartizarea efectivl a locuin(ei sociale
nr. 10, scara 1, - bloc C7

139 139131.10.2019
Primar

privind stabilirea funcfiei publice specifice de secretar general
al UAT Municipiul Motru qi func{iile publice de execulie de
consilier achizifii publice din cadrul Aparatului de Specialitate
al Primarului Municipiului Motru qi transformarea celor doul
posturi de naturl contractuali din cadrul Aparatului
permanent al Consiliului Local Motru in functii publice

140 140131.t0.2019
Primar

privind aprobarea Agendei Culturale pe anul2020 qi bugetul
estimat pentru manifestirile culturale

141 141131.10.2019
Primar

privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale qi amenzilor pentru anul 2020

142 142t31.10.2019
Primar

privind aprobarea suplimentlrii statului de func{ii al
Spitalului Municipal Motru valabil cu data de 01.04.2019

143 143131.10.2019
Primar

privind re(eaua unitlfilor in invl(dmflnt preuniversitar de stat
de pe raza Municipiului Motru care vor funcfiona in anul
qcolar 2020 -2021

144 144/28.11.2019
Primar

privind aprobarea Planului Strategic Institu{ional al
Municipiului Motru pe perioada 2020-2021

145 145128.11.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. 83103.07.2019, firmei S.C.
Premier Energy SRL in scopul autorizlrii executlrii
lucririlor de: extindere re{ea distribu{ie gaze naturale qi
execufie instala{ie de racord/ bran;ament gaze naturale cu
subtraversarea DJ 67lB prin forare pentru Iorga Ciprian
Gabriel 9i Alflorichi Valentin

146 146128.r1.20t9 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin



Primar Certificatul de urbanism nr.43116.04.2019, firmei S.C.
Premier Energy SRL in scopul autorizlrii executirii
lucririlor de: extindere re{ea distribufie gaze naturale qi

execu(ie instala(ie de racord/branqament gaze nattrale pentru
Glbiuceanu Traian si Huminic Sabin Marius

t47 147 t28.11.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. 84/05.07.2019, firmei S.C.
Premier Energy SRL in scopul autorizirii executirii
lucririlor de: extindere re{ea distribu{ie gaze naturale qi

execu{ie instalafie de racord/branqament gaze naturale pentru
Tirig Florin Claudiu qi Gheorghe Costin

148 148128.1t.2019
Primar

privind predarea citre Ministerul Dezvoltirii Regionale qi

Administra(iei Publice prin Compania Na{ionali de Investi{iio,
CNI'- SA, a amplasamentului gi asigurarea conditiilor in
vederea executirii obiectivului de investi{ii Proiect tip
,,Construirebazd sportivi TIP 2 - Colegiul Nafional George
Coqbuc Motru" din Municipiul Motru, str. Margaretei nr.3,
iudeful Gori

149 149128.11.2019
Primar

privind aprobarea racordlrii la re{eaua de gaze a locuin{ei nr.
18, scara C, bloc Ll, Strada Macului nr.23, Municipiul
Motru, jud. Gorj, de{inuti cu contract de inchiriere de d-na
Iosu Domnica Angela

150 150128.11.2019
Primar

privind aprobarea listei de repartizare a locuin(elor de tip
ANL solicitanfilor inscriqi pe lista de prioriti(i

51 I 151128.11.2019
Primar

privind aprobarea actului adi{ional nr.3la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din
municipiul Motru nr. 4489 I 15.02.201 I ;i completarea
Regulamentului serviciului de salubrizare din Municipiul
Motru

152 152128.1r.2019
Primar

privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare,
transport qi evacuare a apelor meteoriceo serviciu prestat de

Societatea Aparegio Gorj SA pe raz administrativ-teritoriali
a Municipiului Motru

1s3 153128.r1.2019
Negrea Nicolae,
Pintea
Dumitru, Ra{
Jana Daniela,
Bulgariu
Cristian,
Drighici Dorel,
Fotescu Valeriu

privind revocarea HotirArii Consiliului Local Motru nr.
108t26.09.2019

154 154128.t1.2019
Morega Costel
Cosmin

privind conferirea Titlului de Ceti{ean de Onoare al
Municipiului Motru

155 155128.1 1.2019
Primar

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru
in Consiliile de Administra(ie la $coala Gimnaziali nr.2
Motru si Colegiul National,,Georqe Co$buc"

156 156110.t2.2019
Primar

privind rectificarea bugetului local pe anul2019 prin
suplimentare cu suma de 333,51 mii lei

157 157119.r2.2019
Primar

privind aprobarea aderlrii UAT comuna Licurici la Asociafia
de Dezvoltare Intercomunitarl de utilitifi publice pentru
serviciul de alimentare cu api si de canalizare,,ADIA" Gorj

ls8 158119.t2.2019
Primar

privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucrlri de interes
local pentru repartizarea lunarl a orelor de munci prestate de
persoanele majore apte de munci beneficiare de ajutor social,
conform prevederilor Leeii nr.41612001, pentru anul 2020

159 159119.12.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind
obiectivul de investitii ,,Bxtindere sistem distributie qaze



naturale in Municipiul Motru, sat Insuri(ei, Jude{ul Gorj"
r60 160n9.12.2019

Primar
privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind
obiectivul de investi{ii,,Extindere conducti distribu{ie gaze
naturale in Municipiul Motru, sat Plo-stina, Jude(ul Gorj"

l6l 1611t9.12.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind
obiectivul de investi{ii,,Extindere sistem distribu{ie gaze
naturale in Municipiul Motru, sat Leurda, Judetul Gorj"

162 162119.12.2019
Primar

privind aprobarea variantei optime cu indicatorii tehnico -
economici a Studiului de solu{ie pentru eliberare amplasament
in vederea ob{inerii avizului de amplasament favorabil pentru
obiectivul rrModernizare, extindere .si dotare infrastructu rI
ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru"

163 163119.12.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 154103.12.2019, firmei
S.C.ELCO SA TG. JIU, in scopul Autorizlrii executirii
lucrlrilor de intirire re(ea in vederea racordirii utilizatorului
Petre Iovana,PTCZ 6l0,4KV nr. 4 MOTRU' conform ATR
001100201880/f 5.07.2019, Localitatea Motru, Strada
Dafinului, nr. 13, Jude{ul Gorj

164 164119.r2.2019
Primar

privind acordul C.L.Motru pentru vinzarea locuintei nr.4 ,
Sc. 1, parter, blocul 11, Aleea dr. Carol Davilla, nr.6, Motru
, doamnei Dobri{oiu Maria Mihaela

165 t6sn9.t2.20t
Primar 9

privind acordul Consiliului Local Motru pentru construirea
unui balcon la apartamentul nr.3, Scara A, Bloc T 7, Strada
Margaretei nr. 9, Municipiul Motru

166 166119.12.2019
Primar

privind aprobarea studiului de oportunitate privind
concesiunea prin licita(ie publici a terenului in suprafa(i de

60 mp, cu numdr cadastral 35684, situat in incinta
Ambulatoriului Motru, Strada Minerului, nr.7, pentru
realizarea unei sili de chirurgie-implantologie dentarl qi

aprobarea concesionirii prin licitafie publici a terenului in
suprafa(I de 60 mp, aparlinind domeniului public al
Municipiului Motru, cu numlr cadastral 35684, situat in
incinta Ambulatoriului Motru, Strada Minerului, nr. 7, pentru
realizarea unei sIIi de chirursie-implantologie dentarl

167 167 t19.r2.2019
Primar

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru
pentru demararea unor activiti(i de educafie qi pregitire
sportivi in disciplina lupte greco-romane in municipiul Motru

168 1681t9.12.2019
Primar

pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a reducerilor gi scutirilor la plata
impozitului pe clidiri gi pe terenuri pentru intreprinderi in
vederea atragerii de investitii gi susfinerea dezvoltirii
economice durabile a Municipiului Motru

169 169119.12.2019
Primar

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a ajutoarelor de natura reducerilor qi

scutirilor la plata impozitului pe clidiri gi pe terenuri in
vederea creirii de noi locuri de munci in intreprinderile care
ipi au sediul si desfrsoari activitatea in Municipiul Motru

170 170/19.12.20t9
Primar

privind rectificarea bugetului local pe anul2019 prin
diminuare cu suma de 50 mii lei



171 17y19.12_2019
Primar
Modifica HCL
nr.l48l20l9

privind acordul Consiliului Local Motru de modificare a HCL
nr. 148 din 28.11.2019 in sensul schimblrii denumirii din
Ministerul Dezvoltlrii Regionale gi Administra(iei in
Ministerul Lucrlrilor Publice, Dezvoltlrii gi Administra(iei

172 172119.t2.2019
Primar

privind majorarea cu l"/o a capitalului social definut de cltre
Municipiul Motru prin Consiliul Local Motru la Societatea
Direc{ia Publicl Motru S.A. prin preluarea cu plati a
ac{iunilor delinute pflnI in prezent de cltre Sindicatul Liber al
Func(ionarilor Publici din Primlria Motru

in qedin{I ordinari au fost adoptate 147 hotilriri, in ;edin(I extraordinari au fost
adoptate 5 hotlrAri iar in qedin{i de indati au fost adoptate 20 hotirflri, in total un numlr de
Din totalul de 172 hotlriri :

36 hotlrflri de respingere, respectiv H.C.L. nr. 1,218r11,14,20r37,38,40, 41,54,62,,
63,72,75,79,82,83,89,90,93,95,97,98,99,104,109,110,111, ll2,ll3,1l4,116,l2l,l22,
131,

18 hotlriri in curs de realizare , respectiv H.C.L.nr. 84r 85, 124,125, 133, 135, 142,
145, 146,, 147, 148, 159, 160, 16l, 162, 166, 168, 169;

8 hotiriri nu au fost duse la indeplinire, respectiv H.C.L.nr.S,21,24,44,53,77,82,
108;

110 hotiriri au fost duse la indeplinire ;
151 de proiecte de hotiriri au fost inifiate de domnul Primar iar consilierii locali au

ini{iat un nr. de 21 proiecte.
Hotlrffrile 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 qi institu(iilor solicitante qi au fost publicate.

Toate avizele date de cltre Comisie au fost aduse la cunoqtinfi in qedin(a ordinar[

I C.L. Motru gi au fost sus{inute de citre preqedintele comisiei in vederea adoptlrii hotiririi.
In cadrul comisiei proiectele de hotirire supuse dezbaterii s-au votat prin vot deschis, cu
votul majoritl{ii consilierilor.

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

In procesul - verbal s-a specificat numirul de voturi dat pentru fiecare proiect de
hotirire supus dezbaterilor gi votului, amendamentele, in cazul in care au fost flcute, gi

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

proiectelor de hot5rflre care au venit in regim de urgen(i in vederea solu(ionirii unor
probleme de interes local, inainte ca acestea sI fie supuse la vot.

Toate qedinfele comisiei s-au desfiqurat cu uqile deschise, neexistfind cazuri de
desflgurare a acestora in alte condi(ii.
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