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DlsPoz.tTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin(i extraordinarl - de indatl

in data de 18.02.2020

PRIMARAL MUNICIPIULUI MOTRU, TIANU GIGEL;

Avffnd in vedere:
Prevederile art.133 alin.(2), lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.4. art. 196, alin.(l) lit.b) din

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

fDf SPLIhIE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoaca in gedinp extraordinard- de indatl , pentru ziua de 18
februarie 2020, orele 1630 , care va avea loc in sala de Consiliu cu proiectul ordinii de zi stabilit .
conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 2. Proiectele de hotirdre 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
hdrtie.

{rt. 4. Consilierii locali sunt invitati a formula Ei a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrdre aflat pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestat[ conform prevederilor Legii rtr. 554/2004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modifi carile qi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afigatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru qi se va comunica.
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.

ENERAL
A

J

/

SECRET

t\

\

tnl

?I(\q\



Anex5 la disoozitia
n..........J.1.!.....r...'.1.{...?.1.:2020

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirf,re privind aprobarea bugetului local al Consiliului Local Motru
pe anul 2020 qi estimlri 2021-2023 qi bugetul institu{iilor publice gi activiti{ilor
finan{ate integral sau par{ial din venituri proprii pe anul 2020 qi estimEri 2021-
2023, inifiator Primar- Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrire privind acordarea unui mandat special reprezentan{ilor
Municipiului Motru in Adunarea Generall a Acfionarilor pentru aprobarea
prelungirii planului de reorganizare al SC UATAA Motru SA cu I an, ini{iator
Primar- Jianu Gigel;

i.i

Aparatul Permanent al C
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


