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Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedinfl ordinarl
in data de 25.02.2021
PRIMARUL MUNICIHULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN
AvAnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(l), lir.a). arr.l34 alin.(l) Iit.a), alin.3 lit.a). art. 196.
O.U.G.nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

alin.(l) lit.b) din

I)fSPLJNE,:

l.

Art.
Consiliul Local Motru se convoaca in gedinp ordinari . prin mijloace electronice de
comunicare. pentru ziua de 25 februarie 2021. orele l6'n. care va avea loc prin intermediul
aplicatiei WhatsApp pe grupul ..CONSILIUL LOCAL MOTRU". cu proiectul ordinii de zi
stabilit. conform anexei care face parte integranttr din prezenta dispozitie.

Art. 2. Proiectele de hotirdre impreuni cu

materialele aferente au fost inaintate pe suport
electronic la toate cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru in vederea analizei.
depunerii de amendamente. dupi caz. 5i avizdrii acestora. conform situatiei avizdrii.

Art.3.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi qi dispozitia de convocare se pun la
dispozitia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe suport
electronic.

Art.

.1.

consilierii locali sunt invitali a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor

hotarare aflate pe ordinea de zi

de

.

ArtJ. Prezenta dispozitie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr. 554/2004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificirile qi complet6rile ulterioare.
Art.6. Dispozilia va fi afisati

pe site-ul Primiriei Municipiului Motru gi se va comunica.
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. lnstituliei Prefectului
-

Judetul Gorj.

PRIMAR.
EC. MOREGA COSTEL COSMIN

SECRETAR GENERAL
.IR. STROESCU GINA

Aneri la dispozilia

n

r........,.........../

.2021

PROIECTUL Ordinii de zi
l.Proiect de hotirire privind sus{inerea lunclion6rii secliei exteme din Motru a $colii
Populare de Artd Tdrgu Jiu cu disciplinele picturt qi vioard, initiator primar ec. Morega Costel
Cosmin:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea participirii echipei primariei municipiului Motru in
Liga 2 de Minifotbal Amatori Tirgu Jiu. Editia 6.2020-2021 ;i alocarea sumei de 5000 lei
necesari echipei de minilotbal pentru participare. initiator Primar ec. Morega costel Cosmin;
3.Proiect de hotdr6re privind deblocarea strazii Margaretei ( zona dintre Str.Tineretului
;i
Colegiul National George Coqbuc) qi stabilirea sensului unic de circulatie in aceasta zona
citre Strada Tineretului. initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:
4.Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea lucrdrilor de
bran$ament la sistemul de alimentare cu energie electricd al imobilului proprietatea lorga
Stelup Roxana- situal pe strada Motrului. nr. lA. initiator ec. Morega Costel Cosmin;
S.Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea contractului
de inchiriere nr. 10374/ 18.03.2019 pentru terenul in suprafaF de 5 mp din Municipiul Motru.

zona str. Minerului-Bl.J6. cu destina;ia
Cosmin:

,,

Flordrie". inigiator primar.ec. Morega Costel

6. Proiect de hotdrdre pentru desemnarea reprezentantilor consiliului Local Motru in Comisia
de concurs pi comisia de solulionare a contestatiilor la concursul/examenul organizat in
vederea ocupirii functiei de direcror financiar contabil in cadrul Spitalului Municipal Motru
si avizarea comisiilor. initiator Primar ec. Moreea Costel Cosmin:
T.Proiect de hotirdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea in fondul
locativ al municipiului Motru a locuintei situate in Municipiul Motru. str.Macului nr. 15.
bl.Hll. sc.l. etaj 4. ap.20. ca urrnare a fhptului ci in derularea conractului a intervenit
decesul cumpdrdtorului Anghel Alexandru iar pretul locuintei nu a fost achitat integral,
initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:
8. Probleme curente:
l. adresa nr. 403126.01.2021 a S.C.UATAA Morru s.A.. inregistratd Ia Consiliul Local
Motru sub nr. 67 126.01.2021 :

2.

Adresa nr- 828/10.02.202 r a S.c.uATAA Motru s.A. inregistrata la primiria
Municipiului Motru sub nr. 5569/l 1.02.2021..
3. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor iulie-decembrie 20201
4' Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
Municipiul Motru in anul 2020 :
5. Informarea nr. 331I127 .01 .2021 a serviciului C.S.p.L.p.p.M:
6. Procesul verbal de lucru din data de 17.02.2021 insotit de adresa Consiliului Judetean

Gorj nr.

11883112.02.2021,

inregistrati

la primiria

Municipiului Motru sub

nr.

6331/17 .02.2021 qi la Consiliut Local Motru sub nr. 128/l 8.02.2021 :

Primar.
Ec. Morega Costel Cosmin

Secretar General ,
Stroescu Gina

Ap. Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica
Ursoniu Ana Daniela

