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nlsPoz.tTlE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin(i extraordinari - de indati

in data de 03.12.2019

PRIMARAL MUNICIPIULAI MOTRU, TIANA GIGEL;

Avind in vedere:
Prevederile art.133 alin.(2), lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.4. afi. 196, alin.(l) lit.b) din
O.U.G.nr. 51 12019 privind Codul Administrativ,

IDISPLTNTE:

Art.l. Consiliul Local Motru se convoacd in qedinld extraordinard - de indat6, pentru ziua de 03

decembrie 2}lg,orele 1600, carevaavea loc in sala de Consiliu cu proiectul ordinii de zi stabilit,
conform anexei care face parte integrantd din prezentadispozilie.

Art.Z. Proiectele de hotdr6re 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 qi dispozilia de convocare se pun la
dispozilia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe suport de
hArtie.

Art.4, Consilierii locali sunt invitali a formula ;i a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdr6re aflate pe ordinea de zi.

Art.s. Prezenta dispozilie poate fi contestatl conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

Art.6. Dispozilia va fr afiqatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru ;i se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.
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AnexI la disnozitia
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Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirffre privind aprobarea studiul de oportunitate privind
concesiunea prin licitafie publici a terenului in suprafa(i de 60 mp r cu
numlr cadastral 35684, situat in incinta Ambulatoriului Motru , Strada
Minerului, nr. 7, pentru realizarea unei sili de chirurgie-implantologie
dentari ;i aprobarea concesionirii prin licitafie publicl a terenului in
suprafa{I de 60 Dp, aparfinind domeniului public al Municipiului
Motru, cu numir cadastral 35684, situat in incinta Ambulatoriului
Motru, Strada Minerului, nr. 7, pentru realizarea unei sili de chirurgie-
implantologie dentarl, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind modificarea art.l qi art.2 din H.C.L. Motru
nr. 85 din 31.07.2014, inifiator Primar - Jianu Giget;

3. Proiect de hotir6re privind acordarea unui mandat special,
reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generall a
Ac{ionarilor pentru revocarea administratorului special la SC UATAA
Motru SA ;i pentru desemnarea unui nou administrator special, inifiator
Primar - Jianu Gigel;

Secretar Aparatul Permanent al
Gina Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela
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