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Art. 1. Consiliul Local Motru se convoac[ in gedintd ordinard public5, prin mijloace electronice
de comunicare . pentru ziua de 28 mai 2020, orele 1600 , care va avea loc la sediul Primlriei, cu
proiectul ordinii de zi stabilit , conform anexei care face parte integrantl din prezenta dispozilie.

trDrsPoz.lTIE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{i ordinari publici

in data de 28.05.2020

PRIMARAL MANICIPIULAI MOTRU, JIANU GIGEL;

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

IDISPI'NTE:

Art. 2, Proiectele de hotf,rdre 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 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
electronic.

Art. 4. Consilierii locali sunt invitali a formula gi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotf,rdre 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 afiEati pe site-ul Primdriei Municipiului Motru Ei se va comunica,
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.
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Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirire privind aprobarea regulamentului de desfl;urare a

qedin(elor comisiilor de specialitate qi qedin{ele Consiliului Local Motru pentru
perioada stlrii de alertfl, inifiator Primar- Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirffre privind aprobarea contului anual de execu{ie pe anul 2019,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea rectificirii Bugetului Local pe anul2020
qi estimiri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 85 mii lei precum qi
bugetul institu{iilor publice qi activitl{ilor finanfate integral sau par{ial din
venituri proprii pe anul 2020 ;i estimiri 2021-2023, ini(iator Primar - Jianu
Gigel;

4. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la re{eaua de gaze a apartamentului nr. 2, scara B, parter, bloc
M9 , Strada Parffngului, nr. 2 , Municipiul Motru, jud. Gorj, ini{iator Primar -
Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
desfiinfarea construc{iei cu destina{ia de remlail, proprietate privatl a
Municipiului Motru, amplasatl pe terenul ce apar(ine domeniului public al
Municipiului Motru situat pe Aleea Teilor , nr. 21, inifiator Primar - Jianu
Gigel;

6. Proiect de hotirire privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea Generall a Ac{ionarilor la Societatea
ComercialS Direc{ia Publicl Motru S.A. pentru Eedin{a din data de 10.06.2020,
ini(iator Consilier Local - Morega Costel Cosmin;

7. Probleme curentel

Aparatul Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica -----4

Ursoniu Ana Daniela ,,,1
WlL4-<-

eral
Stroes Gina


