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DrsPoz.tTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedin(I ordinarl publicl

in data de 31.10.2019

PRIMARUL MANICIPruLUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avffnd in vedere:
Prevederile art.133 alin.(l), lit.a), art.l34 alin.(l) lit.a), alin.3 lit.a), art. 196, alin.(l) lit.b) din

O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

IDISPIJNIE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoac[ in qedin{6 ordinard publicS, pentru ziua de 31
octombrie 2079, orele 1600 , care va avea loc in sala de Consiliu cu proGctul ordinii de zi
stabilit , conform anexei care face parte integrantd din prezentadispozilie.

Art.2. Proiectele de hotdrdre 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, Ei avizdrii acestora, conform situaliei avizdrii .

Art. 3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi Ei 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
hotdrAre 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 afigatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru gi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului - Judelul Gorj.
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Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare qi

functionare al Consiliului Local Motru iniliatori Consilierii Locali: Cojocaru Ion,
Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus , Negrea Nicolae, Petriqor
Florentina Eugenia, Pintea Dumitru, Pirvulescu Eduard Nelu( comisia nr. 3).

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea actului adilional nr. 3 la contractul de delegare
a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Motru nr.
4489115.02.2011 qi completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru, iniliator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotdrdre privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare pentru
incdlzirea locuinlei in completarea celor acordate de stat, familiilor/persoanelor
singure vulnerabile , care utilizeazd, energie termic[ in sistem centralizat, pentru
perioada sezonului rece 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 , iniliator Primar -
Jianu Gigel;

4. Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea
imobilului Clubul Copiilor qi Elevilor Motru qi a terenului aferent de la Ministerul
Educafiei Nalionale in domeniul public al Municipiului Motru, iniliator Primar -
Jianu Gigel;

5. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru mutarea
conductei de agent termic de pe terenul proprietatea d-lui Mdrdqescu Radu pe terenul
proprietatea Municipiului Motru, iniliator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotdrAre privind susfinerea funcliondrii secfiei externe din Motru a $colii
Populare de Artd T6rgu Jiu cu disciplinele picturd qi vioarS, iniliator Primar- Jianu
Gigel;

7 . Proiect de hotdrdre privind revizuirea Regulamentelor de organizare qi functionare a
serviciilor sociale ?nfiinlate prin H.C.L.nr. 48125.08.2016 ca urnare a modificdrii
legislaliei privind regulamentul cadru de organizare qi funcfionare a serviciului social
cvcazare, iniliator Primar- Jianu Gigel;

8. Proiect de hotdr6re privind modificarea gi completarea Contractului pentru acordarea
de servicii sociale al Serviciului social,, Centru reziden[ial de Asistenld pentru
Victimele Violenlei in Familie" aprobat prin H.C.L.nr. 29123.02.2011, iniliator
Primar -Jianu Gigel;

9. Proiect de hotSrdre privind aprobarea modelului ,, Contractului pentru acordarea de
servicii sociale cuplul pdrinte-copil/copii victime ale violenlei domestice" al
Serviciului Social Centru Rezidenfial de Asisten{d pentru Victimele Violen}ei in
Familie, iniliator Primar- Jianu Gigel;

lO.Proiect de hotdrAre privind aprobarea ,,Programului de m[suri pentru prevenirea qi
combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros,
noiembrie 2019 - martie 2020", iniliator Primar Jianu Gigel;

I l.Proiect de hotdr6re privind schimbarea denumirii Parcului Central din Municipiul
Motru, strada Minerului nr.5, ?n ,, Parcul 19 octombrie 1981", iniliator primar -
Jianu Gigel;

l2.Proiect de hotdrAre privind aprobarea ddrii in administrarea Spitalului Municipal
Motru a terenului gi clddirilor in care iqi desfEqo ard. activitatea aceastd unitate de
interes local, iniliator Primar - Jianu Gigel;

l3.Proiect de hotdrAre privind infiinlarea unei treceri la nivel de cale feratd la km
26+750 - L 136, intre stafiile Strehaia - Motru , in zona localitafi Hor6qti, iniliator
primar - Jianu Gigel;

l4.Proiect de hotdrdre privind cesionarea apartamentului nr. 17, scara3, blocul G4, etaj
4, Aleea Frasinului Municipiul Motru, doamnei Iacob Marinela Mihaela, iniliator
Primar - Jianu Gigel;
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l5.Proiect de hot[r6re privind acordarea unei bonifica{ii de l0% pentru persoanele
juridice care pldtesc integral impozitul pe clSdiri, pe teren qi mijloace de transport
pdni pe data de 3l martie 2020, iniliator consilier local - Morega Costel Cosmin;

l6.Privind constituire comisie mixtd pentru verificarea modului de organizare qi

desftqurare a concursurilor organizate de Spitalul Municipal Motru, concursuri
nominalizate in petilia domnului Bejinaru Laurenliu, iniliator Primar - Jianu Gigel;

lT.Proiect de hotdrAre privind aprobarea listei de prioritaf in vederea rcpartizdrii
locuinfelor de tip ANL din Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

l8.Proiect de hotdr6re privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribufii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de locuinfe sociale qi

repartizarca efectivd a locuinlei sociale nr. 10, scara 1, - bloc C7 , iniliator Primar -
Jianu Gigel;

l9.Proiect de hotdrdre privind stabilirea funcliei publice specifice de secretar general al
UAT Municipiul Motru ;i funcfiile publice de execufie de consilier achizilii publice
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Motru qi

transformarea celor doud posturi de naturd contractual5 din cadrul Aparatului
permanent al Consiliului Local Motru in funclii publice, iniliator Primar - Jianu
Gigel;

20.Proiect de hotdrdre privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2020 qi bugetul
estimat pentru manifestdrile culturale , iniliator Primar - Jianu Gigel:

2l.Proiect de hotdrdre privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor,
taxelor locale qi amenzilor pentru anul2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Z2.Proiect de hotdr6re privind aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrand
personalului Polifiei Locale Motru pe anul 2019, iniliator consilier local - Morega
Costel Cosmin;

23.Proiect de hotdr6re privind scutirea de la plata taxei de salubrizare a cetIlenilor
satelor apa(indtoare gi componente Municipiului Motru, iniliator consilier local -
Morega Costel Cosmin;

24.Proiect de hotdrdre privind aprobarea racorddrii la releaua de distribulie gaze a
unitdlilor de invdfdm6nt din Municipiului Motru, respectiv Colegiul Tehnic Motru,
Colegiul George Coqbuc Motru, $coala Gimnaziald,Nr. 1 Motru, $coala Gimnaziald,
nr. 2 Motru , Grddinila nr. 7, Grddinila cu Program Prelungit nr.l qi Creqa , iniliator
consilier local - Morega Costel Cosmin;

25.Proiect de hotdrdre privind aprobarea suplimentdrii statului de funclii al Spitalului
Municipal Motru valabil cu data de 01.04.2019, iniliator Primar- Jianu Gigel;

26. intrebdri qi interpeldri;
2T.Probleme curente;

1. Adresa doamnei consilier local $urlin Marilena, inregistratd la Consiliul Local
Motru sub nr. 659102.10.2019;

2. Adresa domnului consilier local Sana Ion, inregistratd" la Consiliul Local Motru
sub nr. 7361 16.10.2019;

3. Adresa Gradinilei cu Program Prelungit nr.l. Motru, inregistratd la Consiliul
Local Motru sub nr. 634118.09.2019;

4. Procesul verbal al comisie locale de ordine publicd inregistrat la Prim5ria
Municipiului Motru sub nr. 35273126.09.2019;

5. Tabel nominal al Asociafiei de Proprietari nr. 10 cu persoanele care solicitd
construirea unei alei pietonale in afala blocului 10;

6 Materialele depuse la Consiliul Local Motru de doamna Vdduva Angela , qef
t4 CSPLPPM, prin adresa nr. 636120.09.2019;
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