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DlsPoz.tTIE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{i ordinarl publici

in data de27.02.2020

PRIMARAL MUNICIPIALUI MOTRU, JANU GIGEL;

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

IDISPIJNTE:

Art. l. Consiliul Local Motru se convoaca in gedin!6 ordinard publicd, pentru ziua de 27
februarie 2020,orele 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 hot[rdre impreund cu materialele aferente au fost inaintate la toate cele 6
comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru in vederea analize| depunerii de
amendamente, dupd caz, qi avizdrri acestora. conform situaliei 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 de
hdrtie.

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

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

Art. 6. Dispozilia va fi afiqatd pe site-ul Prim6riei Municipiului Motru qi se va comunica,
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.
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An exi ra d ispozi{ iu n".....*.........../..?ft. ".?J.:..zozo

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea Planului de ac{iune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi

Func(ionare pentru serviciul social Centrul Reziden(ial de Asisten{I pentru
Victimele Violen(ei in Familie, inifiator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirire privind sus{inerea organizlrii competi{iilor sportive ,,
Cupa Primiverii la Judo" qi ,, Cupa 1 Decembrie la Judo" , inifiator Primar -
Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucrlrile de
branEament la sistemul de distribu{ie gaze naturale executate de Premier
Enerry SRL la blocul M9 - Sc. B, ML0-Sc.A, H1-Sc.7, Bl-Sc 9, I1-Sc.1, Str.
Cerveniei nr. 11 Ei nr.l2 qi Str. Motrului nr. 3,4., inifiator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
Iucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electricl al
spafiului definut de OPTIFARM SRL in Piata Centrali Motru, ini(iator Primar
- Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirire privind aprobarea schimbului de locuinfe intre camera nr.
5, parter, Bloc C3 qi camera nr. 10, sc.l, etaj 2, Bloc C7, ambele locuin{e sociale,
ini(iator Primar- Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrire privind aprobarea schimbului intre apartamentul nr. 13,
scara B, din blocul T2 cu apartamentul nr. 16, scara B din blocul M8,
municipiului Motru, ambele locuinfe de tip ANL, ini(iator Primar- Jianu Gigel;

8. intrebiri qi interpellri;
9. Probleme curentel

1. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotlrflrilor adoptate de
Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2019 -31.12.2019;

2. Adresa medicilor qi farmaciqtilor inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub
nr. 55/30.01.2020 ;

3. Adresa domnului Mlreqescu Radu inregistratl la Consiliul Local Motru
sub nr. 56131.01.2020;

4. Adresa domnului Briiloiu AIin inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr. 87/04.02.2020 ;

Aparatul Permanent al C
Lonea Vasilicai('
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Secretar

Ursoniu Ana Daniela
Jianu


