
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr. 518 din 22.06.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 29.06.2017 
          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 29 iunie 

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 01.07.2017, 

inițiator – Primar Jianu Gigel; 

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

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

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii comisiei de circulație, siguranță 

rutieră și fluidizare a traficului în Municipiul Motru și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia, iniţiator - Primar Jianu  Gigel;  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1, lit.a), lit.b) și lit.c) din HCL nr. 

48/25.08.2016 privind înființarea serviciilor sociale care vor funcționa în Căminul 

social-Centru social de asistență pentru persoanele aflate în dificultate și art.6, 

alin.(2), lit.f) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social 

aprobat prin H.C.L.nr. 100/24.11.2016, cu privire la reducerea numărului de 

garsoniere din fiecare centru de la 13 la 12 garsoniere, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

6. Probleme curente: 

 Adresa  UATAA  nr. 18865/06.06.2017 înregistrată la Consiliul Local Motru 

sub nr. 482/06.06.2017;  

 Adresa  UATAA  nr. 18866/06.06.2017 înregistrată la Consiliul Local Motru 

sub nr. 483/06.06.2017; 

 Adresa Instituţiei Prefectului nr. 6981/12.06.2017 înregistrată la Primăria 

Municipiului Motru sub nr. 20296/14.06.2017; 

 Adresa nr. 20423/15.06.2017, înregistrată la Consiliul Local Motru sub nr. 

515/15.06.2017; 

 Adresa nr. 222/06.06.2017 a domnului Alexandru Croce, înregistrată la 

Consiliul Local Motru sub nr. 487/06.06.2017; 

  Solicitarea unui grup de pensionari, înregistrată la Consiliul Local Motru 

sub nr. 519/19.06.2017; 

 Adresa domnului Viscun Roman înregistrată la Consiliul Local Motru sub 

nr. 530/21.06.2017; 

                                                                                                Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                                      SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                                          STROESCU  GINA 


