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DlsPoz.aTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{i extraordinari - de indati
in data de 21.10.2019
PRIMARUL MANICIPIULUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avind in vedere:
Prevederile arL.l33 alin.(2), lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.
O.U. G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

.

art. 196, alin.(l)

lit.b)

din

DISPLINTE:
Art.

1. Consiliul Local Motru se convoacd in gedinjd extraordinarS- de indatd , pentru ziua de 27
octombrie 2019, orele 1600 , care vaavea loc in sala de Consiliu cu proiectul ordinii de zi stabilit
, conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 2.

Proiectele de hotdrdre impreund

cu

materialele

aferente au fost inaintate

la

compartimentele de resort in vederea intocmirii raportului 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
h6nie.

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

de

Prezenta dispozilie poate fi contestat5 conform prevederilor Legii nr.55412004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 5.

Art. 6. Dispozilia va fi

afigatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru qi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului - Judelul Gorj.
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Proiectul ordinii de zi
1. Proiect de hotirire pentru aprobarea regulamentului privind
mecanismul de compensare precum gi modalitatea de evitare a
supracompensirii qi de recuperare a eventualelor supracompensafii
rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribufie qi
furnizarea agentului termic in sistem centralizat in Municipiului Motru
precum gi aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului de
producere, transport gi distribufie energie termici Ia S.C. U.A.T.A.A.
Motru S.A. in valoare de 5439,41 MII LEI, inifiator Primar - Jianu
Gigel;

2. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de 11215 mii lei
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Primar- Jianu Gigel;

Aparatul Permanent al C.L.Motru
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Lonea Vasilica *
Ursoniu Ana Daniela",,, /
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