
Flo1laAnrra.
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

N'. .E !6... ain..l.i...-o-1 .. 2ots.

trDrsPoz.tTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedinfl ordinarfl publicl

in data de26.09.2019

PRIMARAL MANICIPIULAI MOTRU, IANU GIGEL;

Avflnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(l), lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.3 lit.a), art. 196, alin.(l) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

IDISPIJNTE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoacd in gedinfd ordinard public6, pentru ziua de 26
septembrie 2019, orele 1400 , 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 hotdrAre impreund cu materialele aferente au fost inaintate 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 gi dispozilia de convocare se pun la
dispozilia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe suport de
h6rtie.

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

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii rr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modifi cirile qi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afiqat5 pe site-ul Primdriei Municipiului Motru qi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului - Judeful Gorj.
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Anexiladispozi{iuo......9-\.9........1..1.!.,.?.1..zots

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea suplimentErii statului de funcfii al
Spitalului Municipal Motru valabil cu data de 01.04.2019, inifiator Primar- Jianu
Gigel;

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea actului adi(ional nr. 3 la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Motru nr.
4489115.02.2011 Ei completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru , ini{iator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrflre privind alocarea sumei de 10000 lei pentru organizarea unei
agape creqtine prilejuite de sirbltorirea hramului Catedralei Ortodoxe Motru -
Sfinta Cuvioasa Paraschevao ini{iator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlrire privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare
pentru incilzirea locuin{ei in completarea celor acordate de stat,
familiilor/persoanelor singure vulnerabile , care utillzeazil energie termici in
sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece 01 noiembrie 2019 - 3l martie
2020 , ini{iator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea
imobilului Clubul Copiilor qi Elevilor Motru qi a terenului aferent de la
Ministerul Educafiei Nafionale in domeniul public al Municipiului Motru,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune nr.12114.07.2005 a terenului in suprafa{a de 90 mp
din Municipiul Motru, zona str. Minerului - bl.Js - Aleea Plopului, cu destina(ia
cosmeticl, coafuri, comer{, inifiator Primar - Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru mutarea
conductei de agent termic de pe terenul proprietatea d-lui Mirlqescu Radu pe
terenul proprietatea Municipiului Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

8. Proiect de hotirflre privind acordarea normei de hrani personalului Poli{iei
Locale Motru pe anul 2019 , ini{iatori consilierii locali - Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Popescu Ion, Sanda Ionl

9. Proiect de hotlrire privind alegerea pregedintelui de qedin{i pentru a conduce
lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni octombrie,
noiembrie qi decembrie 2019, inifiator consilier local - Sanda Ion ;

I 0.intreblri qi interpellri;
ll.Probleme curentel
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