
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr.392  din 20.04.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 20.04.2017 

 
          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 20 

Aprilie 2017, orele 16
00 

 în sala de Consiliu, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Întrebări și interpelări; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 

2016, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul 

I al anului 2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență Motru  ca serviciu de categoria C1, aprobarea Structurii de organizare şi încadrare 

cu personal a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul Municipiului Motru și 

a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

5. Proiect de hotărâre privind condițiile de participare a comercianților locali la manifestările 

prilejuite de,, Zilele Municipiului Motru” și,, Ziua Minerului”, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează 

accesul pe stâlpii proprietatea publică a Municipiului Motru, în vederea instalării, întreținerii, 

înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice şi a Contractului - cadru de 

constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică(stâlpi) 

a Municipiului Motru în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de 

comunicaţii electronice, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului de realizare al  investiţiei „Închidere şi 

urmărire post-închidere a depozitului de deşeuri  Municipale Motru”, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

8. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local Motru  pentru cesiunea contractului de 

închiriere  nr. 21/07.03.2014 a apartamentului nr. 16, situat în Municipiul Motru, blocul T3, 

scara 3, Strada Calea Tismanei, proprietate privată a Municipiului Motru, iniţiator - Primar 

Jianu  Gigel; 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Motru nr. 36/23.02.2017 

pentru aprobarea regulamentului privind procedurile și criteriile pentru organizarea și 

desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul Serviciului Cămin Social 

– Centru de Asistență pentru persoanele aflate în dificultate, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

10. Probleme curente: 

 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                                      SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                                          STROESCU  GINA 

 


