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JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

trDrSPoz.tTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedinfi ordinari publici

in data de25.07.2019

PRIMARAL MANICIPIULUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avffnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(2),lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.3 lit.a), art. 196, alin.(1) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

IDISPIJNTE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoacd in gedinld ordinard publicd, pentru ziua de 25 iulie
ZIiiil, *"t" 1600 , care va avea loc in sala de Consiliu cu proiectul ordinii de zi stabilit , conform
anexei care face parte integrantd din prezentadispozilie.

Art,2, Proiectele de hotdrdre impreund cu materialele aferente au fost inaintate la toate cele 6
comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru in vederea analizei, depunerii de
amendamente, dupd caz, gi avizdrii acestora, conform situaliei avizdrii .

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 invita{i a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrdre aflate pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afiqatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru gi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului - Judelul Gorj.
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Anex[ la dispozilia

N,.... O.r.fi ...... r ..ff .:?.?......201e

PROIECTUL ORDINIIDE ZT

1. Proiect de hotdr6re privind validarea modific6rilor introduse in structura bugetului local pe
antil2019, conform DispoziJiei Primarului Municipiului Motru nr.559121.06.2019, inifiator
- Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hot[r6re privind aprobarea actului adilional la contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare din municipiul Motru nr.4489115.02.2011, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

3. Proiect de hot6rAre privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin persoanelor fizice si
juridice pentru buna gospodarire si asigurarea ordinii si curateniei pe teritoriul municipiului
Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hot6r6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea contractului de
inchiriere nr.2299131.08.2017 a terenul in suprafata de 5l mp din Municipiul Motru, str.
Minerului nr. 3, situat in incinta $colii Gimnaziale nr. I Motru, cu destina{ia comer!, iniliator-
Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea listei de prioritdli in vederea repartizdrii locuinlelor de
tip ANL., iniliator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru desfiinlarea construcfiei
proprietatea municipiului Motru, amplasatd pe terenul ce aparfine domeniului public al
municipiului Motru , zona Aleea Teilor , w. 2l , ini{iator - Primar Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirdre privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribulii privind
stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de locuinfe sociale Ei repartizarea
efectivd a locuinfei sociale nr. 4, parter - bloc C3, iniliator - Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotlrdre privind acordul C.L.Motru pentru vdruarea locuin{ei definutl cu chirie
de doamna Istrate Emilia Mariana, respectiv ap. nr. 11 , Sc. l, etaj l, blocul B2G, Aleea
Muncii nr. 3, Motru , inifiator - primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hot6rdre privind aprobarea accesului gratuit la $trand pentru sportivii de la toate
secliile din cadrul Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 care au obfinut rezultate deosebite la
competiliile nalionale qi internalionale c6t qi pentru elevii care au obfinut note peste 9,00 la
bacalaureat qi la examenul de capacitate, in anul in curs, iniliator- Viceprimar Morega Costel
Cosmin;

10. Proiect de hotdrdre privind stabilirea unor mdsuri in vederea verificdrii modului de
implementare a planului de reorganizare a S.C UATAA Motru qi evaluarea de cltre acfionarul
pajoritar a activitdlii administratorului special al societlfii, iniliator- Primar Jianu Gigel;

11. Intrebdri qi interpeldri;
12. Probleme curente;

1. Adresa Camerei de Conturi Gorj, inregistratd la Primdria Municipiului Motru sub nr.
26398/12.07.2019 , insolit6 de Decizia nr. 47105.07.2019 qi Raportul nr. 950/30.05.2019;

2. Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publicd nr. 25855/09.07.2019;
3. Adresa Colegiului Tehnic Motru nr. 4671115.07.2019, inregistratd la Consiliul Local

Motru sub nr. 484118.07.2019;
4. Adresa unui grup de locatari din blocul J6, inregistratdla Consiliul Local Motru sub nr.

46u08.07.2019;
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5. Adresa Sindicatului Liber Dreptatea din Direcfia Public6 Motru, inregistratd la Consiliul
Local Motru sub nr. 466112.07.2019;

6. Adresa doamnei Arjoca Liliana, administrator al SC RIOLIN S.R.L., inregistratd la
consiliul local Motru sub nr. 474115.07.2019;

7. Raportul privind activitatea asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
Municipiul Motru Semestrul l-2019l.

N14 Aparatul Permanent,
Lonea Vasilica
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Ursoniu Ana Daniela

,
t

*

1


