
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr.79 din 16.02.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 

 
 

DISPOZIŢIE 
 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 23.02.2017 

 

 
           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 23 

februarie 2017, orele 16
00 

 în sala de Consiliu, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Întrebări și interpelări; 

2. Informare 2016  - Viceprimar Morega  Costel  Cosmin; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării liniei de gardă în specialitatea medicină de 

urgență la Spitalul Municipal Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal 

Motru, începând cu 01.03.2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Municipal Motru 

valabil cu data de 01.03.2017 , iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs  pe perioadă nedeterminată a 

unor posturi  la  Spitalul  Municipal  Motru , iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

7. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Municipiului Motru la Sistemul Național 

Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor prin utilizarea cardului bancar și 

stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar perceput pentru aceste plăți de 

către banca acceptantă, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 

RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU” pentru anul 2017, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT-  comuna Polovragi și UAT comuna -  

Baia de Fier la Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 

de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj , iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activităților culturale în perioada 1 

martie – 15 aprilie  2017 şi estimarea cheltuielilor pentru fiecare manifestare culturală, 

iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

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

2494/04.05.2015 încheiat între Şcoala Gimnazială nr. 1 Motru şi S.C. ORVACOM EXIM 

SRL, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare  pentru spaţiile din 

Ambulatoriu Motru aparţinând proprietăţii private a Municipiului Motru, respectiv 

(ap.nr.33) etaj I și (ap.48) etaj II, în vederea vânzării prin licitație publică, iniţiator - Primar 

Jianu  Gigel; 

13. Proiect de hotărâre privind  vânzarea  prin licitaţie publică a spaţiilor din Ambulatoriu 

Motru aparţinând proprietăţii private a Municipiului Motru, respectiv (ap.nr.33) etaj I și 

(ap.48) etaj II, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 



 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale doamnei Szabo 

Izabela, în căminul C7, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

15. Proiect de hotărâre privind  achitarea integrală a apartamentului nr. 6, scara 3, etaj 1 din 

blocul L1 situat pe Strada Macului nr. 4 , mun. Motru, de către domnul Pirici Alexandru și 

doamna Pirici Valerica, apartament ce face obiectul contractului de vânzare – cumpărare  

cu plata în rate nr. 2/04.11.2009, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

16. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar  Consultativ al Municipiului 

Motru și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului , iniţiator - 

Primar Jianu  Gigel; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/persoana pentru 

serviciile sociale înființate în Căminul social- Centru de Asistență pentru persoanele aflate în 

dificultate în anul 2017, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției lunare a beneficiarilor la plata 

cheltuielilor de întreținere pentru serviciile sociale, precum și aprobarea modelului 

contractului de furnizare servicii sociale și a angajamentului de plată, iniţiator - Primar 

Jianu  Gigel; 

19. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la HCL nr.151/31.10.2013 cu valoarea de 

inventar în sumă de 44499 lei, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de lucru  al comisiei numită prin 

HCL nr 16/28.iulie 2016, art, 4, alin 1 și alin 2, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

21. Proiect de hotărâre privind  completarea bunurilor de retur, proprietate publică a 

Municipiului Motru, transmise către S.C. APAREGIO Gorj S.A, iniţiator - Primar Jianu  

Gigel; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, constituirea, 

administrarea, închirierea și vânzarea locuințelor tip ANL  realizate în Municipiul Motru, 

iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea calculului  chiriei pentru locuințele construite prin  

,,Programul de construire locuințe pentru tineri destinate închirierii” aflate în proprietatea 

privată a statului realizate de ANL în municipiul Motru , iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

24. Proiect de hotărâre privind deblocarea postului vacant de referent  din cadrul Direcției de 

Cultură, Activități de Sport și Tineret  în vederea  angajării de personal în cadrul UAT 

Municipiul Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

25. Proiect de hotărâre 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; 

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

Municipiului Motru pe perioada martie 2017 – mai 2017 , iniţiator – consilier local 

Glomnicu Alexandru; 

27. Probleme curente: 

- Adresele Colegiului Național George  Coșbuc înregistrate la Consiliul Local Motru 

sub nr. 71/27.01.2017, 76/01.02.2017 și 134/13.02.2017; 

- Adresa Clubului Sportiv Minerul Motru înregistrată la Consiliul Local Motru sub 

nr. 126/09.02.2017; 

- Rapoartele de specialitate: nr.48/13.01.2017, 125/09.02.2017, 133/09.02.2017, 

întocmite de doamna jr. Văduva Angela; 

- Raportul de specialitate: nr.92/02.02.2017, întocmit de domnul ing. Știrbu Enaiche; 

- Rapoartele  de specialitate: nr.128 și 129 din 09.02.2017, întocmite de doamna 

ing.Mariuțu Luminița; 

- Adresa  doamnei Vintilescu Elena înregistrată la Consiliul local Motru sub nr. 

159/16.02.2017;  

 

 

                                                                               Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                    SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                        STROESCU  GINA 

 


