
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr. 354 din 23.03.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 

 
 

DISPOZIŢIE 
 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 30.03.2017 

 

 
           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 30 

Martie 2017, orele 16
00 

 în sala de Consiliu, având următoarea ordine de zi: 

 

1. Întrebări și interpelări; 

2. Informare 2016  - Primar Jianu  Gigel; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs  pe perioadă 

nedeterminată a unor posturi  de medici la  Spitalul  Municipal  Motru, iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs  pe perioadă 

nedeterminată a unor posturi  la  Spitalul  Municipal  Motru, iniţiator - Primar 

Jianu  Gigel; 

5. Proiect de hotărâre privind deblocarea postului vacant de medic din cadrul 

Serviciului  de Asistență și Protecție Socială - Compartimentul Asistență Medicală 

Școlară și Preșcolară în vederea angajării de personal în cadrul UAT Municipiul 

Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistenţi personali şi 

indemnizaţii cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap 

grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru 

municipiul Motru pe anul 2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  Local al Consiliului Local Motru 

pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor 

Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2017 şi estimări 2018 – 

2020, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  programului  de  înfrumuseţare  al 

municipiului  Motru pe anul 2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei la HCL nr.151/31.10.2013 completată 

cu H.C.L. nr. 30/23.02.2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 3 al HCL nr. 

116/30.10.2014, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

11. Proiect de hotărâre privind acordul C.L.Motru pentru amplasare a trei panouri 

publicitare luminoase în Municipiul Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

 

 

 



 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere teren  nr. 

17429/30.05.2013 încheiat între Consiliul Local Motru şi Roșculeț Codruța I.I., 

iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de concesiune ce a făcut obiectul 

contractului de concesiune nr. 32309/10.10.2014 și a Actului adițional la acesta, 

iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul 

public de salubrizare din municipiul Motru,  iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

15. Proiect de hotărâre privind acordul C.L.Motru pentru executarea de noi 

branșamente la rețeaua de apă potabilă pentru utilizatorii din satele aparținătoare și 

componente ale municipiului Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de vânzare a 

spaţiilor  din Ambulatoriu Motru şi în comisia de contestaţii, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea fixării datei anuale de organizare a 

manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Motru” în ultimul sfârşit  de 

săptămână al lunii august, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

18. Proiect de hotărâre privind reglementarea amplasării reţelelor de telecomunicaţii în 

sistem aerian pe stâlpii de pe domeniul public al municipiului Motru, iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

19. Proiect de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului municipiului Motru, pentru perioada 23 iunie 2016 – 31 decembrie 

2016, pe baza propunerii Consiliului Local, iniţiatori – consilierii locali Colţatu 

Neghină  Constantin şi Petrescu  Ilie; 

20. Probleme curente: 

- Adresa S.C.Explomediu S.R.L. înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 

211/06.03.2017; 

- Adresa sindicatului CET Motru, înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 

222/13.03.2017; 

- Adresa sindicatului CET Motru, înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 

252/16.03.2017; 

- Adresele societăţii Direcţia Publică Motru S.A., înregistrate la Consiliul Local 

Motru sub nr. 279/23.03.2017 şi 280/23.03.2017; 

 

 
 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                                      SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                                        STROESCU  GINA 

 


