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Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedintl extraordinari - de indati

in data de 17.02.2021

PRIMARUL MUNTCIPIALUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

AvAnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(2). tit.a), art.t34 alin.(l) lit.a), alin.4. art. t96, alin.(l)

O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

DISPUNIE:

Art. I. Consiliul Local Motru se convoacd, prin mijloace electronice de comunicare, in gedinld
e\traordinara- de indau4 pentru ziua de l7 februarie 202lt- ora I5 ri - care va avea loc prin
intermediul aplicaliei WhatsApp pe grupul .,CONSILIUL LOCAL MOTRU.'. cu proieitul
ordinii de zi stabilit conform anexei care face parte integranti din prezenta dispozitie.

Art.2. Proiectul de hotirdre impreund cu materialele aferente a fost inaintat la compartimentul
de resort in vederea inlocmirii rapoartului de specialitate.

4rt.3- Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi ;i dispozitia de convocare se pun la
dispozitia consilierilor locali prin intermediul Aparatului permanent al c.L.Motru pe suport
electron ic.

Art. 4. Consilierii locali sunt invitati a formula;i a depune amendamente asupra proiectului de
hotirAre aflat pe ordinea de zi .

1!L!. Prezenta dispozilie poate fi contestata conlorm prevederilor Legii nr. 554/2004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificirile qi complet6rile ulterioare.

Art..6. Dispozilia va fi afi9atd pe site-ul primdriei Municipiului Motru;i se va comunica.
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Institutiei prefectului
Judetul Gorj.

PRIMAR.
EC. MOREGA COSTEL COSMIN

SECRI,TAR GENERAL
JR. STROESCU GINA



AnexI la dispozi(ia nr......,..........,../..,,............2021

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotlrire privind schimbarea destina(iei camerei nr. 5 din blocul C3,

situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr, 3lA, din locuin{I sociali in
sediul social al societi(ii Directia Publici Motru S.A. inifiator primar- ec.

Morega Costel Cosmin;

Primar,
Ec. Morega Costel Cosmin

Secretar General
Stroescu Gina

Ap. Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


