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tr>rsPo.ztTtE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedin{I extraordinarl - de indatl

in data de 10.06.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avind in vedere:
Prevederile art.133 alin.(2), lit.a). art.134 alin.(1) lit.a), alin.4. art. 196. alin.(1) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

I)ISPTJNIE:

fu!-! Consiliul Local Motru se convoacA. prin mijloace electronice de comunicare. in gedinld

extraordinard- de indati pentru ziua de l0 iunie 2020. orele 1600 . care va avea loc prin
intermediul aplicaliei WhatsApp pe grupul ..Primdria Motru". cu proiectul ordinii de zi stabilit.
conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozilie.

Art. 2. Proiectele de hotirAre impreund cu materialele aferente au fost inaintate la
compartimentele de resort in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate.

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

Art.4. Consilierii locali sunt invitali a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotardre aflat pe ordinea de zi .

ArtJ. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

fu!-.!. Dispozilia va fi afiEatI pe site-ul Primdriei Municipiului Motru gi se va comunica.
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.

SECRETAR GENERAL
STROESCU GINA



Anex5 la dispozi{ia
nr.....,............../ .2020

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotlrire de modificare a H.C.L.nr. 42115.03.2019, initiator Primar- Jianu
GigeI;

2. Proiect de hotlrire de modificare a H.C.L.nr. 177 /25.10.2018 privind aprobarea
proiecrului ,, REABILITARE TEILIIlCA A CASEI DE CtLTlRi" si a

cheltuielilor legate de proiectul prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul
apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1 tBl2tSV, AXA PRIORITARA 3,
PRIORITATEA DE INVESTITII 3.I, OPERATIUNEA B _ CLADIRI PUBLICE,
ini{iator Primar- Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirAre privind convocarea Adunlrii Generale a Acfionarilor la
Societatea Comerciali Direc{ia Publici Motru S.A. in qedin(a ordinarl in vederea
alegerii membrilor Consiliului de Administra{ie prin aplicarea metodei votului
cumulativ.

4. Proiect de hotirAre privind acordarea unui ajutor binesc de urgen{I pentru
doamna Pop Elena Melania;

Primar,
Jianu Gigel

Secretar General,
Stroescu Gina

Aparatul Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


