
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr. …..  din 20.07.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 27.07.2017 

 

 
           PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, JIANU  GIGEL; 

 

       Având în vedere: 

         Prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, art. 68, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale 

nr.215/2001, republicată şi actualizată; 
 

 

DISPUNE: 

 

Articol unic – Se convocă Consiliul Local Motru în şedinţă ordinară publică, în ziua de 

27.07.2017, orele 16
00 

 în sala de Consiliu, având următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadă nedeterminată a 

unui post de asistent medical în cadrul laboratorului de analize medicale şi a unui post de 

îngrijitor în cadrul secţiei de chirurgie generală a Spitalul Municipal Motru, iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local Motru în 

comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării 

funcţiei de „Director medical” şi funcţiei de „Director financiar contabil” în cadrul 

Spitalului Municipal  Motru şi aprobarea comisiilor de concurs şi de contestaţii, iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 

30.06.2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu 

suma de 186 mii lei, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din statul de funcţii de la pagina 

20 aprobat prin HCL nr. 114/05.07.2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

6. Proiect de hotărâre privind co-finanţarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi 

reabilitarea  sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj” , iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

7. Proiect de hotărâre privind co-finanţarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei 

de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Gorj în perioada 2014 - 2020” , iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT comuna Bengeşti – Ciocadia şi UAT 

comuna Stoina la Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară de utilităţi publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea a trei 

panouri publicitare luminoase în  municipiul  Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, situat în blocul T3, 

Sc. D, etaj 4, municipiul Motru, proprietate privată a municipiului Motru, doamnei Lupu 

Simona Nicoleta titular al contractului de închiriere, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar domnului Drăgan Robert – 

Alin în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

 



 

 

12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin Certificatul de 

Urbanism nr. 42/14.04.2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Motru însuşit prin HCL nr. 49/1999 şi atestat prin HG nr. 

973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj precum şi a municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 

nr. 3, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

14. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Motru pentru punerea la dispoziţia 

Clubului Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu a bazei sportive din municipiul Motru în 

vederea disputării meciurilor oficiale şi amicale ale echipei de fotbal Pandurii Târgu  Jiu, 

iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

15. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu suma de 20.202,90 lei, inclusiv TVA, pentru 

obiectivul „Reparaţii tronson B, etaj IV – Spital Municipal Motru”, iniţiatori – Consilierii 

locali: Cojocaru  Ion şi Popescu  Ion. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor  de bază aferente funcţiilor din cadrul 

familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului, 

în aparatul permanent al Consiliului Local Motru precum şi în cadrul serviciilor publice 

subordonate Consiliului Local Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

17. Probleme curente: 

 Adresa  domnului Viscun Roman, înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 

628/18.07.2017;  

 Cererea societăţii DONNA  SHOES  înregistrată la Primăria municipiului Motru sub nr. 

22176/30.06.2017 şi la Consiliul Local Motru sub nr. 558/05.07.2017; 

 Adresa doamnei Văduva  Angela - Şef Serviciu C.S.P.L.P.P.M.  înregistrată la Primăria 

Municipiului Motru sub nr. 23438/12.07.2017 şi la Consiliul  Local Motru sub nr. 

602/12.06.2017, la care anexează Memoriul doamnei Iosu  Domnica – Angela; 

18. Întrebări şi interpelări; 

 

 

                                                                               Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                    SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                        STROESCU  GINA 

 


