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Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{I ordinarl publicl

in data de 30.04.2020

PRIMARUL MANICIPIULUI MOTRU, JIANA GIGEL;

Avind in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(l), lit.a), art.l34 alin.(1) lit.a), alin.3 lit.a), art. 196, alin.(l) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

DISPLINTE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoaca in qedin{6 ordinard public6, pentru ziua de 30 aprilie
2-020, o..1. 1600 , care va avea loc in sala Giga Iorga - Casa de iultura- cu proiectul ordinii de zi

stabilit , conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 2. Proiectele de hotdrdre impreund cu materialele aferente au fost inaintate pe suport

electronic la toate cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru in vederea analizei.
depunerii de amendamente, dupd caz, qi avizdrii acestora, conform situafiei avizdrii .

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

electronic.

Art. 4. Consilierii locali sunt invitali a formula ;i a depune amendamente asupra proiectelor de

hotdr6re aflate pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii rr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificdrile ;i completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afigatd 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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Anexr ra dispozif ir r.....L.9.t ........fl .:.9!..:.2020

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea regulamentului de desfr;urare a

qedin{elor comisiilor de specialitate ;i gedin(ele Consiliului Local Motru pentru
perioada stlrii de urgen{I, ini(iator Primar- Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlr6re privind modificarea componen{ei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local Motru nr. 1 gi 2 , ini{iator Primar- Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local al
Consiliului Local Motru pe anul2020 qi estimlri 2021-2023 , ini{iator Primar-
Jianu Gigel;

4. Proiect de hotirire privind aprobarea statului de func(ii al Spitalului
Municipal Motru incepind cu data de 01.05.2020, inifiator Primar- Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 159/18.12.2019, firmei S.C. RALICRI COM
S.R.L., in scopul Autorizlrii executlrii lucririi de ,,Modernizare LES joasi
tensiune qi trranqamente aferente PTCZ nr. 18, Iocalitatea Motru, Aleea
Cervenieio Cartier 8 Martie, jude(ul Gorj", ini{iator Primar- Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea Listei de repartizare a locuin{elor de

tip ANL solicitan(ilor inscriqi pe lista de prioritl{i, ini(iator Primar- Jianu
Gigel;

7. Proiect de hotirire privind cesionarea contractului de inchiriere pentru
apartamentul nr. 1, scara l, blocul Tll, Strada Ar{arului nr. 2, Municipiul
Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea alipirii imobilului - teren cu nr.
cadastral 37932 cu imobilul - teren cu nr. cadastral 38100 intr-un singur imobil
in suprafa{[ de 2500 mp cu nr. cadastral38228, situat in Municipiul Motru, B-
dul Trandafiriloro nr. l9,judeful Gorj , ini(iator Primar- Jianu Gigel;

9. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de brangare la sistemul de alimentare cu energie electrici a

proprieti{ii de{inute de domnul Croitoru Cornel Andrei, situati in Municipiul
Motru, Aleea Teilor, nr. 61, jude{ul Gorj , inifiator Primar- Jianu Gigel;

10. Probleme curentel
l. Adresa Direc{iei Publice Motru SA nr. 66120.03.2020 inregistrati la

Consiliul Local Motru sub nr. 259/20.03.2020;
2. Adresa doamnei Pantelie Adelina Mihaela inregistrati la Consiliul Local

Motru sub nr. 281108.04.2020;

Aparatul Permanent al C
Lonea Vasilica
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