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PRIMAR.
EC. MOREGA COSTEL COSMIN

DISPf,INIE:

N,.{?..ainZ ?.12 2020.

lit.b) din

DrsPo.zrTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{il extraordinari - de indatl

in data de 24.12,2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(2). lit.a), art.l34 alin.(l) Iit.a). alin.4. an. 196. alin.(l)

O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

Art. L Consiliul Local Motru se convoacS. prin mijloace electronice de comunicare. in gedinld
extraordinarS- de indatl pentru ziua de 24 decembrie 2020. ora l0 0(' . care va avea loc prin
intermediul aplicaliei WhatsApp pe grupul ..CONSILruL LOCAL MOTRU-. cu proiectul
ordinii de zi stabilit. conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 2. Proiectele de hotirAre impreunl cu materialele aferente au lbst inainlate la
compartimentele de resort in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate.

Art. 3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi 5i dispozilia de convocare se pun la
dispozitia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe suport
electronic.

ArtJ Consilierii locali sunt invitati a tbrmula gi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotanire aflat pe ordinea de zi .

ArtJ. Prezenta dispozilie poate fi contestati conform prevederilor Legii nr. 55:l/2004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificdrile gi completirile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afi$atd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru gi se va comunica.
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Institutiei Pref'ectului -
Judelul Gorj.

SECRETAR GENERAL
JR. STROESCU GINA



Anexl la dispozi{ia nr..................../ .2020

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotiirire privind aprobarea rectificlrii Bugetului Locat pe anut 2020

9i estimiiri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 83,95 mii lei, ini{iator
Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire pentru aprobarea scutirii Ia plati a impozitului pe clSdire 9i
terenul aferent pentru investi(ia realizati pe raza administratir'-teritorialS a
Municipiului Motru de cltre SC Leurda Impex SRL, initiator Primar-ec.
Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotirAre pentru aprobarea scutirii la plati a impozitului pe cl5dire 9i
terenul aferent pentru investi(ia realizatd pe raza administrativ-teritoriall a
Municipiului Motru de ciitre SC Nelcar Dam SRL Motru, initiator Primar-ec.
Morega Costel Cosmin;

Primar,
Ec. Morega Costel Cosmin

Secretar General
Stroescu Gina

Ap. Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


