
FRor\,IAnrr-q.
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

*,6?? o,Zl:?/t 2ots.

DTSPoTITIE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{i extraordinarl - de indatl

in data de 31.07.2019

PRIMARUL MANICIPruLUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avfind in vedere:
Prevederile art.133 alin.(2), lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.4. art.
O.U.G.nr. 57 /2}lg privind Codul Administrativ,

196, alin.(1) lit.b) din

IDISPITNTE:

Art. L. Consiliul Local Motru se convoacl in gedinf5 extraordinarS- de intat6, , pentru ziua de 3l
iulie 2019, orele 1600 , care va avea loc in sala de Consiliu cu proiectul ordinii de zi stabilit ,

conform anexei care face parte integrantd din prezerfia dispozilie.

Art,2. Proiectul de hotdrdre impreund cu materialele aferente a fost inaintat la compartimentele
de resort in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate.

Art. $. 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.

Art. 4. Consilierii locali sunt invitali a formula gi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrdre aflate pe ordinea de zi .

Art.5. Prczenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr.55412004-Legea
Contenciosului Administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afiqat6 pe site-ul Primdriei Municipiului Motru qi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului - Judelul Gorj.
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PROIECTUL ORDINIIDE ZI

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea pretului local pentru energia
termicl furnizati in sistem centralizat agenfilor economici qi popula(iei
municipiului Motru incepdnd cu 01.08.2019, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

2. Proiect de hotirffre privind nominalizarea unui reprezentant din
partea Consiliului Local Motru r cu statut de observator , Ia
concursul organizat in vederea ocupirii postului vacant de medic
specialist diabet zaharat, nutri{ie qi boli metabolice in cadrul
cabinetului de diabet zaharat, nutrifie qi boli matabolice al Spitalului
Municipal Motru gi aprobarea comisiei de examen qi a comisiei de
solufionare a eventualelor contestafii , ini{iator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirire privind nominalizarea unui reprezentant din
partea Consiliului Local Motru r cu statut de observator , Ia
concursul organizat in vederea ocupirii postului vacant de medic
specialist gastroenterologie in cadrul cabinetului de gastroenterologie
din Spitalul Municipal Motru gi aprobarea comisiei de examen gi a
comisiei de solufionare a eventualelor contestafii , ini{iator - Primar
Jianu Gigel;
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