
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr.446 din 18.05.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 25.05.2017 

 
          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 25 Mai 

2017, orele 16
00 

 în sala de Consiliu, având următoarea ordine de zi: 
1. Întrebări și interpelări; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statul de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent și serviciilor 

publice subordonate Consiliului Local Motru începând cu 01.06.2017, inițiator – Primar 

Jianu Gigel; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Motru în 

Comisia de concurs (cu statut de observator) pentru ocuparea posturilor  de medic 

specialist medicină internă și medic specialist epidemiologie la Spitalului  Municipal  Motru  

, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru 

Consiliul Local  Motru pe anul 2017 , iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 

Municipiului Motru - 2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea manifestărilor 

prilejuite de  Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie  -2017, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

7. Proiect de hotărâre privind organizarea în parteneriat cu Colegiul Național George Coșbuc 

Motru a expoziției – concurs de arte vizuale ,,Corabia visurilor” - ediţia 2017-  , iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

8. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul H.C.L. nr. 

78/30.03.2017 ,, privind preluarea dreptului de concesiune ce a făcut obiectul contractului 

de concesiune nr. 32309/10.10.2014 şi a actului adiţional la acesta” în sensul înlocuirii 

sintagmei ,,S.C.INDUSTRIAL ROMY CONSTRUCT S.R.L.” din textele  existente cu 

sintagma ,,S.C.INDIVIDUAL ROMY CONSTRUCT S.R.L.”  , iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

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

obiectivul,, Reparații tronson B, etaj IV – Spital Municipal Motru”, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

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

Urbanism nr. 12/15.02.2017,  în vederea  autorizării  executării  lucrărilor  de construire 

rețea telecomunicații în localitățile Motru Ploștina şi  Roșiuța , iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Procesului – verbal al Comisiei de analiză a 

solicitărilor pentru locuințe cu chirie convenabile și repartizarea locuinței situată în Bl.G4, 

Scara 2, Ap. 15, Aleea Frasinului, doamnei Vanvu Ileana Sanda  , iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

 

 

 

 



 

 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Procesului –verbal al Comisiei cu atribuții privind 

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea 

efectivă a locuințelor în căminul C7, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, situat în blocul T 3, 

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

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

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

de închiriere  nr. 361/10.02.2015 a apartamentului nr. 3, situat în Municipiul Motru, blocul 

A2, scara 8, parter,  Aleea Liliacului, proprietate privată a Municipiului Motru, iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii comisiei de analiză a cererilor pentru 

locuințele de tip ANL , în vederea repartizării, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

16. Proiect de hotărâre, privind  acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului 

Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică 

Motru S.A pentru ședința ordinară din data de 30.05.2017 iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea  punctului 3.1 și  punctului  3.2  din Anexa 

reprezentând ”Mandat de Reprezentare”, aprobată prin HCL nr.86/31.07.2014 ca urmare a  

erorii materiale  de redactare survenită în mandatul de reprezentare  acordat 

reprezentanţilor Municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

Comercială Direcţia Publică Motru S.A, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

18. Proiect de hotărâre  privind  extinderea Sistemului de Supraveghere Video în Municipiul 

Motru prin realizarea unui nou proiect cu finanțare din bugetul local, iniţiator - 

Viceprimar Morega  Costel  Cosmin; 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin  financiar doamnei Gujbă Parascheva 

pentru fiica sa Gujbă Mariana Claudia Denisa în vederea efectuării unei intervenții 

chirurgicale, iniţiator - Viceprimar Morega  Costel  Cosmin; 

20. Proiect de hotărâre privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al Consiliului Local al 

Municipiului Motru pe perioada iunie 2017 – august 2017 , iniţiator – Consilier local  - 

Cojocaru  Ion; 

21. Probleme curente: 

 Expunerea de motive a domnului Viceprimar Morega  Costel  Cosmin înregistrată 

la Consiliul Local Motru sub nr. 370/04.05.2017; 

 Adresa  UATAA  nr. 11075/10.05.2017 înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 

410/10.05.2017; 

 Adresa Instituţiei Prefectului nr. 5322/6136/04.05.2017  înregistrată la Primăria 

Municipiului Motru sub nr. 16007/10.05.2017; 

 Adresa domnului Corega  Ion înregistrată la Primăria municipiului Motru sub nr. 

13696/24.04.2017 şi la Consiliul Local Motru sub nr. 357/25.04.2017. 

 Cererea domnului Bertea Cristian înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 

431/12.05.2017; 

 Cererea doamnei Antaluţă  Elena  Ramona înregistrată la Consiliul Local Motru 

sub nr. 430/12.05.2017; 

 Oferta tehnică şi financiară a S.C. PROECTII PE APA S.R.L. Tg. – Jiu, înregistrată 

la Primăria municipiului Motru sub nr. 17017/17.05.2017 şi la Consiliul Local 

Motru sub nr. 444/17.05.2017. 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                                      SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                                          STROESCU  GINA 


