
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                      Nr. 905 din 24.08.2017. 

MUNICIPIUL MOTRU          

PRIMARIA  

 
DISPOZIŢIE 

 

Privind convocarea  Consiliului Local Motru în şedinţă ordinară publică 

 în data de 31.08.2017 

 
          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 31 

August 2017, orele 16
00 

 în sala de Consiliu, având următoarea ordine de zi: 

 

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

nedeterminată a 4 posturi de personal sanitar auxiliar la  Spitalul  Municipal  

Motru , inițiator – Primar Jianu Gigel; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Motru 

în Comisia de concurs (cu statut de observator) la examenul organizat  pentru 

ocuparea postului  de medic rezident ultimul an în specialitatea ortopedie – 

traumatologie în cadrul Compartimentului ortopedie – traumatologie la Spitalul 

Municipal  Motru  și aprobarea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a 

eventualelor contestații, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin 

suplimentare cu suma de 170 mii lei, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea ,,Zilei Internaţionale a Persoanelor 

Vârstnice” în Municipiul Motru, inițiator – Primar Jianu Gigel; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT orașul Rovinari  la Asociaţia 

de  Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu 

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

6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui spațiu în  

Casa de Cultură Motru Asociației ,,Cred în Îngeri” din Municipiul Motru, iniţiator 

- Primar Jianu  Gigel;  

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 

3715/23.09.2015 pentru terenul în  suprafaţa  de 51 mp situat în incinta Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Motru, iniţiator - Primar Jianu  Gigel; 

8. 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, inițiator – Primar Jianu Gigel; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice 

de salubrizare prestate de   S.C. Direcţia Publică Motru S.A. începând cu  

01.09.2017, inițiator – Primar Jianu Gigel; 

10.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2000 lei necesară echipei de fotbal, ce 

reprezintă Primăria Municipiului Motru, pentru taxa de participare la 

Campionatul de Fotbal al Primăriilor, iniţiator - Viceprimar Morega  Costel  

Cosmin; 

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare pentru 

personalul medical și de specialitate din Spitalul Municipal Motru, iniţiatori – 

Consilierii locali – Cojocaru  Ion și Popescu  Ion;  

12.  Proiect de hotărâre privind fluidizarea traficului pe strada Parcului la intersecția 

cu strada Alunului, iniţiatori – Consilierii locali – Cojocaru  Ion și Popescu  Ion;  

 



 

 

 

 

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

al Municipiului Motru pe perioada septembrie  2017 – noiembrie 2017, inițiator – 

Consilier local – Colțatu  Neghină  Constantin; 

14.  Întrebări și interpelări; 

15.  Probleme curente: 

 Adresa  UATAA  nr. 13532/18.08.2017, înregistrată la Consiliul Local Motru 

sub nr. 724/18.08.2017;  

 Adresele domnului Osnaga  Dumitru, înregistrate la Consiliul Local Motru 

sub numerele: 690/03.08.2017, 689/03.08.2017, 662/31.07.2017 și 

661/31.07.2017; 

 Raportul de Control al Curții de Conturi nr. 2462/17.05.2017, însoțit de 

Decizia nr. 53/16.06.2017, înregistrat la Consiliul Local Motru sub nr. 

545/30.06.2017;  

 Raportul de Control al Curții de Conturi nr. 5522/31.05.2017, însoțit de 

Decizia nr. 58/29.06.2017, înregistrat la Consiliul Local Motru sub nr. 

568/05.07.2017;  

 

 

 

 

                                                                                                Avizat pentru legalitate 

                   PRIMAR,                                                                      SECRETAR,                                 

               JIANU  GIGEL                                                          STROESCU  GINA 


