rt.or\{Arrrra.
t
J

JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

N,{ a.f..2...

ai".l,.?.:...1

2.:. 2o 1 8

tr)rsPoz..TrE

Privind convocarea Consiliului Local Motru tn Sedinld ordinard publicd
tn data de 19.12.2018
PRIMARUL MANICIPruLUI MOTRU, JIANA GIGEL;

Avffnd in vedere:
Prevederile art.39 alin.l qi alin.3, art.68, alin.l din Legea Administraliei Publice Locale
nr.2l 5 12001, republicatd, cu modifi clrile qi completdrile ulterioare;

fDISPI--ThIE:
Articol anic - Se convoci Consiliul Local Motru in qedinfl ordinari publicl, in ziua de 19
a"."mUrie 2018, orele 1600 in sala de Consiliu, avffnd urmitoarea ordine de zi:

1.

2.

Proiect de hot6rdre privind aprobarea pretului local pentru energia termici furnizatd in
sistem centralizat agen(ilor economici qi populafiei Municipiului Motru incepAnd cu
01.01.2019 , iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hot[rAre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea qi eliberarea

administrator public precum qi atribuliile specifice functiei de
administrator public din cadrul Primdriei Municipiului Motru, iniliator - Primar Jianu

din funcfia de
Gigel;

3. Proiect de hotdrdre privind

4.

5.
6.
7.

aprobarea Planului de acliuni sau lucrdri de interes local
pentru repartizarea lunarl a orelor de munc5 prestate de persoanele majore apte de muncd
beneficiare de ajutor social, conform prevederilor legii nr.41612001, pentru anul 2019.
iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului de m[suri pentru aplicarea strategiei de
imbundtdfire a situafiei romilor 2018 - 2020 Ei actualizarea Grupului local de lucru
pentru imbundtdtirea situatiei romilor, constituit prin HCL Motru nr. 68125.04.2013.
iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrdre pentru aprobarea contractului - cadru de inchiriere pentru suprafele cu
destinafia de locuinle tip ANL, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrire pentru aprobarea Listei privind solicitanlii care au acces la locuinlele
pentru tineri destinate inchirierii, in vederea repartizdrii locuinlelor disponibile, construite
prin Agenfia NalionalS pentru Locuinfe, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrAre privind stabilirea sensului unic de circulalie pe Aleea Narciselor. cu
intrare de pe strada Molidului, iniliator

-

Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hot[rdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui spafiu din Municipiul Motru, str. Macului nr. 29. situat
in incinta Casei de Culturd Motru, Camera tr. 8, delinut de organizalia de partid PMP
Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;
9. Proiect de hotdrdre privind darea in administrare a imobilului ,.Amfiteatru". situat intre

Colegiul Nalional ,,George Coqbuc" Motru qi $coala Gimnaziald nr. 2, celor doua unitili
de invdtdm6nt , ini{iator - Primar Jianu Gigel;
10. Proiect de hotdr6re privind extinderea relelei de distribulie gaze in localit[1ile Plostina.
RoEiu[a qi Ripa, inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

hotirdre pentru pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiliilor
de majorare a impozitului pentru cl[dirile/terenurile neingrijite qi terenurile agricole
nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza Municipiului Motru, iniliatori - consilierii

11. Proiect de

locali: Ra! Jana Daniela, Drdghici Dorel, Bulgariu Cristian, Pintea Dumitru;
12. Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedinfd pentru a conduce lucrdrile
qedinfelor Consiliului Local Motru in urmdtoarele trei luni ianuarie, februarie qi martie
2019, inifiator - consilier local , Ardeiu Rdzvan Remus:
13. Intrebdri qi interpeldri;
14. Probleme curente:
l. Adresa nr.1052104.12.2018 a domnului Calin Gheorghe;
2. Adresele societSlii APAREGIO GORJ SA qi asocialiei ADIA GORJ insolite de
procesul verbal nr. 4 al qedintei Adun[rii Generale a Asociafiei de Dezvoltare
ADIA GORJ;
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