
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr. 1180 din 19.10.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 26.10.2017 

 
          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 26 

octombrie 2017, orele 16
00 

 în sala de Consiliu, având următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea scoaterii la concurs  a unor posturi vacante la 

Spitalul Municipal Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

2. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 

29.09.2017, inițiator – Primar Jianu Gigel; 

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

suma de 142 mii lei, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

4. Proiect de hotărâre  privind participarea UAT Municipiul Motru în cadrul Programului 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 cu proiectul,, Performanţă şi calitate 

în administraţia publică locală din Municipiul Motru” şi asigurarea contribuţiei de la 

bugetul local pentru finanţarea proiectului, iniţiator - Primar Jianu  Gigel;  

5. Proiect de hotărâre  privind înregistrarea audio - video a ședințelor Consiliului Local al 

Municipiului Motru, inițiator – Primar Jianu Gigel;  

6. Proiect de hotărâre  pentru actualizarea Strategiei locale privind alimentarea cu energie 

termică în sistem centralizat a Municipiului Motru, inițiator – Primar Jianu Gigel;  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 

Municipiului Motru  prin renunțarea asigurării pazei la cele două obiective aflate în 

administrarea S.C.Direcția Publică Motru S.A, respectiv ,,Stație de sortare și transfer” și 

,,Zona Agrement -Ștrand”, inițiator - Primar Jianu Gigel; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros, 

noiembrie 2017 – martie 2018” , inițiator- Primar Jianu Gigel; 

9. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor ajutoare sociale lunare pentru încălzirea 

locuinței cu energie termică din bugetul local în perioada  sezonului rece 01.11.2017 – 

31.03.2018, inițiator – Primar Jianu Gigel; 

10. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Motru aprobat 

prin H.C.L.nr. 170/26.11.2015 și modificat prin H.C.L.nr. 11/28.01.2016, respectiv 

capitolului II, lit.B și capitolul III, lit. B , inițiator- Primar Jianu Gigel; 

11. Proiect de hotărâre  privind  susținerea funcționării secției externe din Motru a Școlii 

Populare de Artă Târgu Jiu cu disciplinele pictură și vioară, inițiator – Primar Jianu 

Gigel; 

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbului de locuințe între apartamentul nr. 1, 

scara B, bloc T2 și apartamentul  nr. 5, scara C  bloc M8,  ambele locuințe tip ANL, 

inițiator – Primar Jianu Gigel;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local Motru pentru branșarea la rețeaua 

de gaze a locuinței aflate în blocul T12, scara C, apartamentul nr. 2, Bulevardul 

Trandafirilor, proprietate privată a Municipiului Motru, locuință deținută cu contract de 

închiriere de către domnul Iskandarani Jamal, inițiator – Primar Jianu Gigel;  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare a C.L.Motru  și 

a comisiilor de specialitate ale C.L. Motru nr. 3 şi 6, iniţiator – consilier local Colțatu 

Neghină Constantin; 

15. Întrebări și interpelări; 

16. Probleme curente: 

 Adresele  SC UATAA MOTRU SA  înregistrate la Consiliul Local Motru sub nr. 

924/04.10.2017 și  980/10.10.2017; 

 Adresa  societății Direcția Publică Motru S.A., înregistrată la Consiliul Local Motru sub 

nr.976/09.10.2017; 

 Adresa Orașului Novaci, înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr.926/04.10.2017; 

 Adresa Colegiului Tehnic Motru, înregistrată la Consiliul Local Motru sub 

nr.1019/18.10.2017; 

 Adresa Automobil Club Român, înregistrată la Consiliul Local Motru sub 

nr.984/12.10.2017; 

 Adresele Asociaţiei de Dezvoltare ADIA  Gorj de înaintare a Hotărârilor nr. 11 şi nr.12 

din 12.10.2017, înregistrate la Consiliul Local Motru sub nr.1025/19.10.2017 şi nr. 

1026/19.10.2017; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                                      SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                                          STROESCU  GINA 


