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Prilind convocarea Consiliului Local Motru in qedinll ordinarl

in data de 28.01.2021

PRIMARUL MUNICIHULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

AvAnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(l). lir.a). art.l34 alin.(l) lit.a). alin.3 lit.a). art. 196. alin.(l) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ.

DISPfJI\ E:

FROT\/IANIIA
JUDETUL GOR.I
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PRIMAR.
EC. ]\IOREGA COSTEL COSMIN

Art. l. Consiliul Local Motru se convoaca in 9edin15 ordinard . prin mijloace electronice de
comunicare. pentru ziua de 28 ianuarie 2021. orele l6m. care va avea loc prin intermediul
aplicaliei WhatsApp pe grupul ,.CONSILIUL LOCAL MOTRU". cu proiectul ordinii de zi
stabilit. conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozitie.

Art. 3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi gi dispozilia de convocare se pun la
dispozilia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe suport
electronic.

{4!! Consilierii locali sunt invitati a formula;i a depune amendamente asupra proiectelor de
hotiriire aflate pe ordinea de zi .

4IL5. Prezenta dispozitie poate fi contestati conform prevederilor Legii nr. 554/2004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificirile 5i completirile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afi5ati pe site-ul Prim6riei Municipiului Motru gi se va comunica.
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. lnstituliei Prefectului -
Judetul Gorj.

SECRETAR GENERAL
JR. STROESCU GINA

N,. ?!-..... ai^.!..1.. 9:.!.. zoz r .

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.
depuneriide amendamente. dupi caz. gi avizirii acestora. conform situatiei aviztrrii.
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PROIECTUL Ordinii de zi

l. Proiect de hotirire privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locali a Municipiului
Motru pe perioada 202 I - 2027. initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:

2. Proiect de hotarare privind aprobarea delegirii gestiunii serviciului de transport public
local din Municipiul Motru. aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
gestiunii serviciului de transport public local de calatori in Municipiul Motru 5i
aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
transport persoane in aria teritoriali de competenli a Municipiului Motru. inclusiv
anexele acestuia. initiator Primar Ec. Morega Coslel Cosmin:

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2021 qi bugetul
estimat pentru manifestirile culturale. initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:

.1. Proiect de hotardre privind aprobarea relelei unitililor de invatamant preuniversitar
de stat de pe raza Municipiului Motru care vor funcliona in anul 5colar 2021 - 2022.
initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:

5. Proiect de hotir6re privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publici la nivelul
Municipiului Motru pi aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al
Comisiei . initiator Primar Ec. Morega Coslel Cosmin:

6. Proiect de hotirdre privind constituirea Comisiei de analizi a cererilor in vederea
repartizArii locuinlelor cu chirie din fondul locativ al Municipiului Motru 5i a Comisiei
de solutionare a contestaliilor. initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:

7. Proiect de hotirfre privind constituirea Comisiei cu atributii privind stabilirea ordinii
de prioritate in solutionarea cererilor de locuinle sociale qi a Comisiei de solulionare a

contestatiilor. initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:
8. Proiect de hot6rdre privind aprobarea criteriilor in baza cirora se repanizeazA

locuintele sociale aflate in domeniul public al Municipiului Motru. initiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin:

9. Proiect de hotiriire pentru modificarea art.l din H.C.L. nr. 135/17.12.2020.. privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in Comisia de Evaluare gi

Asigurarea Calititii in unitatile de inva6mant din Municipiul Motru". ini(iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin:

10. Proiect de hotir6re privind acordul Consiliului Local Motru penlru racordarea la
releaua de gaze a apartamentului nr. 12. scara A. etaj 3. bloc M8 . Bulevardul Girii.
. Municipiul Motru. jud. Corj. initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:

ll. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la
sistemul de distribulie gaze a scdrii A din blocul de locuinle convenabile T 12.
respectiv execu-tie lucriri de brangament 5i coloana comund distributie gaze pe scari si
lucrari de bran;are individuali a locuintelor delinute cu chirie de lorga Alexandru
Gabriel. Tutild Adrian si Harapcea Sorinel. iniliator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin:

12. Proiect de hotirdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea retelei
de gaze naturale in localitatea Molru. sal insurilei, STR. Leurdei (378 m). solicitat
prin certiticatul de urbanism nr. I l9125.11.2020 .initiator Primar Ec. Morega Costel
Cosm in:

lJ. Proiect de hotir6re privind acordul Consiliului Local Motru solicirat prin cerrificatul
de urbanism nr. ll3/05.10.2020 pentru amplasarea pe dorreniul public a
brangamentului electric al domnului Enculescu Constantin Daniel. din Municipiul
Motru. sat Rapa. str. Ulita Minei. nr. l2 jud. Gorj . initiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin:



14. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea Ia
retreaua de gaze a apartamentului nr. 3, scara 3. parter. bloc 2 Bis . Aleea Castanelor.
Municipiul Motru. jud. Gorj. iniliator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:

15. Proiect de hotirdre privind acordul Consiliului Local Motru. in calitate de
administrator. in vederea executlrii lucrdrilor de bran$ament electric la proprietatea
Potang Naomi Mihaela din Municipiul Motru. strada Motrului. nr. 25. la solicitarea
SC FEVALDAN Service SRL. initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin:

16. Proiect de hotirire privind prelungirea contractului de comodat. inregistrat sub nr.
6700/14.03.201l. respectiv darea in tblosinti gratuita a spatiului proprietate privaE a

Municipiului Motru. B-dul Trandafirilor, zona restaurant Valentina - Romarta. nr. 7i
catre Asocialia Pensionarilor Speranla din Municipiul Motru . initiator Primar ec.

Morega Costel Cosmin:
17. Proiect de hotdrdre privind aprobarea racordArii la reteaua de distribulie gaze a

institutiilor publice din Municipiul Motru respectiv Colegiul Tehnic Motru. Colegiul
George Cosbuc Motru. Scoala Gimnaziala nr. I Motru. Scoala CimnazialS nr.2
Motru. Cridinita nr. 7. Gridinita cu Program Prelungit nr. l. Cre;a. Sala de Sport
Motru. Primiria Municipiului Motru. Sediul ITL Motru. Casa de Culturi Motru. Casa
Multiculturali Motru. Piata Centrali Motru. initiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin:

18. Proiect de hotir6re privind validarea modificdrilor introduse in structura bugetului
local. conform Dispoziliei Primarului Municipiului Motru nr. 828/09. 12.1020
initiator Primar ec. Morega Costel Cosmin:

19. Proiect de hotSrire privind validarea modificdrilor introduse in slructura bugetului
local. confbrm Dispoziliei Primarului Municipiului Motru nr. 829/10. 12.2020
initiator Primar ec. Morega Costel Cosmin:

20. Proiect de hotdrire privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al
Consiliului Local Motru . initiatori consilierii locali ai comisiei nr.3 juridica si

disciplini. respectarea drepturilor ti libeftAtilor cetitenilor . sesiziri Si reclama(ii:
Coltatu Neghini Constantin. M'irsu Vasile. Ardeiu Rizvan Remus. Pintea Dumitru.
lorga lon. David Constantin. Preda Florea:

21. Proiect de hotir6re privind alegerea presedintelui de gedinp pentru a conduce
lucrdrile ;edintelor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei Iuni . respectiv:
februarie. manie si aprilie 2021 . initiator consilier local . Sanda lon:

22, Probleme curente:
- Adresa Politiei Municipiului Motru inregistrati la Primiria Municipiului Motru

sub nr. ll80/ l-1.01 .l0l I :

Primar,
Ec. Morega Costel Cosmin

Secretar General .

Stroescu Gina
Ap. Permanent al C.L.llotru

Lonea Vasilica


