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DrsPoztTtE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedintl extraordinarl - de indati

in data de 31.07.2020

Prevederile art.133 alin.(2). lit.a). art.l34 alin.(l) lit.a). alin.4. art. tlo. alin.(l) lit.b) ain
O.U.G.nr. :i /2019 privind Codul Administrativ. cu modificirile qi completirile ulterioarel

DISPUNTE:

Art. l. Consiliul Local Motru se convoacd in qedinld extraordinari de indatd. prin mijloace
electronice de comunicare. pentru ziua de 3l iulie 2020. orele 1600 . care va avea loc prin
intermediul aplicaliei WhatsApp pe grupul .,Primiria Motru". cu proiectul ordinii de zi stabilit .

conform anexei care face parte integranti din prezenta dispozitie.

Art. 2. Proiectele de hotdrdre impreuni cu materialele aferente au fost inaintate la
compartimentul de resort in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate.

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

Art. ,{. Consilierii locali sunt invitati a formula gi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotardre aflate pe ordinea de zi .

!f!. Prezenta dispozilie poate fi contestatl conform prevederilor Legii nr. 554/2004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificirile Ei completirile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afigatI pe site-ul Primdriei Municipiului Motru $i se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului
Judepl Gorj.

SECRETAR GENERAL,
STROESCU GINA

PRIMARUL MUNICIPIALUI MOTRA, JIANU GIGEL;

AvAnd in vedere:



Anexi la dispozi(ia nr..................../ 2020

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotir6re privind aprobarea execufiei bugetelor la 30.06.2020,
inifiator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului institufiilor publice qi

activitlfilor finan{ate integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2020 ;i
estimiri 2021-2023 prin suplimentare cu suma de 3 MII LEI, ini(iator Primar-
Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlr6re priuintt acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de deviere refea de canalizare pentru S.C.APAREGIO GORJ SA
solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 63/16.06.2020, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

4. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
retelei de distribufie gaze naturale in Municipiul Motru, Calea Tismanei cu
subtraversare prin forare , ini(iator Primar- Jianu Gigel;

5. Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru branlarea
la releaua de alimentare cu apI qi canalizare a proprietS(ii doamnei Iorga
Stelufa Ramona Marinela din str. Motrului, nr. lA, Municipiul Motru, inifiator
Primar- Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
prelungirea contractului de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru,
strada Molidului nr. l, situat in incinta Colegiului Tehnic Motru, in suprafafl
de 27 mp, cu destina{ia comerf, inifiator Primar- Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
prelungirea contractului de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru,
strada Molidului nr. l, situat in incinta Colegiului Tehnic Motru, in suprafa(5
de 22 mp, cu destinalia comert, inifiator Primar - Jianu Gigel;

8. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
prelungirea contractului de concesiune a unui teren din Municipiul Motru, zona
strada Parcului - Aleea Frasinului - bloc G4, in suprafalii de 15 mp, cu
destinafia spa(iu comerl, ini(iator Primar- Jianu Gigel;

9. Proiect de hotir6re privind aprobarea propunerii de schimbare de destina(ie a
spafiului de la parterul imobilului Ciimin nr. I, incintl Colegiul Tehnic Motru,
din spafiu de inviifimint in spatiu pus la dispozi(ia Primiriei Municipiului
Motru pentru funcfionarea Directiei Publice Motru S.A, pentru o perioadi de 5
ani, inifiator Primar - Jianu Gigel;

lO.Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru extindere
retea de gaze pe Strada Stadionului din Municipiul Motru, in vederea
alimentirii cu gaze a imobilelor proprietatea domnilor Gioari Constantin,
Tutunaru Ion qi Scurtu Grigore , inifiator Primar - Jianu Gigel;



I l. Proiect de hotirAre privind premierea elevilor din municipiul Motru care au
obtinut nota 10 la examenul de bacalaureat $i l0 la examenul de evaluare
na(ionali, ini{iator consilier local Morega Costel Cosmin;

l2.Probleme curente;
l. Adresa domnului Mlreqescu Radu, inregistratl la Consiliul Local Motru

sub nr. 530/13.07.2020;
2. Raportul Semestrial privind activitatea de solu{ionare a petiliilor ianuarie -

iunie 2020;

3. Raport privind activitatea asisten(ilor personali ai persoanelor cu handicap
grav din Municipiul Motru semestrull-2020 ;

4. Nota de informare privind sesizarea insp. Gaftiniuc Dorinal
5. Adresa organiza(iei Judefene ALDE GORJ nr. 9129.O7.2020, inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr.6l8/30.07.2020;

Primar,
Jianu Gigel

Secretar General
Stroescu Gina

Aparatul Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


