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Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedinfii extraordinari - de indati

in data de 21.09.2020

PRIMARUL MANICIPIALUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avind in vedere:
- Necesitatea includerii in Programul de Investilii pe anul 2020 a obiectivului,. STUDIU

DE FEZABILITATE DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE
DISTRTBUTIE A GAZELOR NATURALE iw UUwtCtptUL MOTRU:

- Necesitatea credrii de prevederi bugetare pentru plata drepturilor salariale pentru aparatul
de specialitate al Primarului, pentru plata subvenliei diferenld prel intre pretul de
productie gi prelul de facturare la populalie a agentului termic, crearea de prevederi
bugetare pentru plata facturilor la Direclia Publicl Motru SA, plata facturilor de energie
electricd;

- Prevederile art.l33 alin.(2). lit.a). art.134 alin.(1) tit.a). alin.3 lit.b). art. 196. alin.(t) tit.b)
din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul Administrativ.cu modificlrile gi completiirile
ulterioare:

f>ISPIfNTE:

Art. l. Consiliul Local Motru se convoac5. prin mijloace electronice de comunicare. in gedinld
extraordinari de indatd pentru ziua de 2l septembrie 2020. orele 15.00 care va avea loc prin
intermediul aplicaliei WhatsApp pe grupul ..Primlria Motru". cu proiectul ordinii de zi stabilit,
conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.
Art. 2. Proiectele de hotirdre impreund cu materialele aferente au fost inaintate la
compartimentul de resort in vederea intocmirii raportului 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 supo(
electronic.
Art. 4. Consilierii locali sunt invitali a formula gi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotardre aflate pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modificlrile ;i completlrile ulterioare.
Art. 6. Dispozilia va fi afiEatd pe site-ul Primf,riei Municipiului Motru qi se va comunica"
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Institutiei Prefectului
Judetul Gorj.

SECRETAR GENERAL
STROESCU GINA



Anexi la dispozi(ia nr fuo .R.!.:..flr..zozo

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotlrire privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local pe anul 2020
qi estimiiri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 2500 mii lei , ini(iator
Primar -Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrAre privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
681 111.09.2020, inifiator Primar -Jianu Gigel;

Primar,
,lianu Gigel

Secretar General
Stroescu Gina

Aparatul Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


