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Privind convocareo Consiliului Local Motru in Sedinld orclinard publicii
tn data de 27.09.2018
PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, JANU GIGEL;

Av6nd in vedere:
Prevederile art.39 alin.l gi alin.3, art. 68, alin.l din Legea Administraliei Publice Locale
nr.21 5 l200l,republicatd, cu modifi cdrile gi completirile ulterioare;
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Se convocl Consiliul Local Motru in qedin{i ordinard public6.
00
septembrie 2018. orele l6 in sala de Consiliu, avdnd urmdtoarea ordine de zi

-

in ziua de 27

1. Proiect de hotlrire privind modificarea H.C.L.Motru nr. 122127.08.2018 qi
H.C.L.Motru nr. 124127.08.2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
2. Proiect de hotlrire privind alocarea sumei de 3500 lei Bisericii Ortodoxe -Parohia
Motru I pentru achizi{ionarea de combustibil solid (cirbune), ini{iator - Primar
.Iianu Gigel;
3. Proiect de hotirire privind insugirea in domeniul public al municipiului Motru a
obiectivului,,, Cazan de Api caldi termici de 3-4 GcaVh echipat cu arzltor pe CLU
qi cu posibilitatea de trecere pe Gaze Naturale qi construc{ia aferentd" ;i
completarea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului public al Municipiului
Motiu, insugit prin Hotlrirea Consiliului Local nr. 4911999, cu modificirile ;i
completlrile aduse de Hotlrirea Consiliului Local Motru nr.2412009 ;i Hotirirea
Consiliului Local nr.87 t2010, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
proiect
de hotlrffre privind incheierea contractului de inchiriere pentru
4.
apartamentul nr.5, blocul Il, scara 4,, etai 1, Aleea Doctor Carol Davila nr' 6'
pioprietate privati a Municipiului Motru' pe numele domnului lriza R5zvan

Florin, ini{iator- Primar Jianu Gigel;
proiect
de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
5.
contractului de inchiriere teren nr. 18121/10.05.2018, teras5 sezonieri in
Municipiul Motru, zona Parc Central- agent economic S'C'Ghiocela Prod Com
SRL, ini{iator- Primar Jianu Gigel;
proiect
de hotlrire privind uprobu."u Procesului -verbal al Comisiei de analizl a
6.
cererilor in vederea repartillrii locuin{elor cu chirie din fondul locativ al
Municipiului Motru qi repartizarea efectivl a locuin{elor, ini(iator- Primar Jianu
Gigel;

7. proiect de hotirflre privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribu(ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu(ionarea cererilor de locuin{e sociale si
iepartizarea efectivi a locuin{elor , ini{iator- Primar Jianu Gigel;
8. Proiect de hot[rire privind modificar ea art 2 din Hotlrirea consiliului Local
Motru nr. ZlSl11.lzi1ll,,pentru stabilirea unor limite maxime privind scutirea de
la plata utilitd{ilor pentru locatarii locuin{elor sociale din blocurile C7 qi parter
C3,, iniliator- Primar Jianu Gigel;
9. Proiect de hotirire privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare
pentru incllzirea tocuinlei cu energie termici in completarea celor acordate de stat'
iamiliilor/persoanelor singure vulnerabile, pentru perioada sezonului rece
01.11.2018 - 31.03. 2019, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Proiect de hotirire privind aprobarea racordirii la re(eaua de gaze 'd
apartamentului nr. l, bloc T12, scara C, B-dul Trandafirilor, nr.2 Municipiul
Motru, jud. Gorj, iniliator- Primar Jianu Gigel;
ll. Proiect de hotirire privind aprobarea executlrii lucririlor de refacere a rigolelor
qi dirijarea apelor pluviale pe drumul sltesc (strada Leurda) in dreptul locuin(ei dlui Mi(aru lon din satul Leurda, Municipiul Motru, ini{iator- Primar Jianu Gigel;
12. Proiect de hotlrflre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condi{iilor
de majorare a impozitului pentru cl5dirile / terenurile neingrijite ;i terenurile
agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului Motru,
inifiator - Primar.Iianu Gigel;
13. Proiect de hotirflre pentru aprobarea ,, bugetlrii participative" pentru proiectele
de investi{ii in localiti(ile apar{inatoare qi componente ale Municipiului Motru qi a
regulamentului de selectare a proiectelor propuse de cltre ceti{eni, ini{iator Primar Jianu Gigel;
14. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru oprirea
furnizlrii apei calde menajere pe o perioadi de 10 zile pentru revizia anual5 a
re{elelor de distribu{ie, respectiv oprirea cazanului tip GIAC 4 Gcal/h intre
10.

10.10.2018
15.

-

20.10.2018, ini(iator- Primar Jianu Gigel;

Proiect de hotirire privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi
Func{ionare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent qi
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, iniliator - Primar Jianu
Gigel;

16.

Proiect de hotirire privind realizarea obiectivului de investifi "CAMINUL
SFANTUL IOAN - MOTRU - Centru reziden{ial pentru bitrAni', ini(iatori,

consilierii locali :Cojocaru Ion, Popescu Ion, Sanda Ion;
Proiect de hotlrflre privind construirea unei parclri centrale in zona Clubul
Elevilor - Sediu Poli{ia Locali Motru- Romtelecom inifiatori, consilierii locali:
Cojocaru lon, Popescu lon, Sanda lon, Iorga Ion;
18. Proiect de hotirire privind aprobarea transformlrii a trei locuin{e, proprietate
privatl a Municipiului Motru, din locuin{e de serviciu in locuin{e convenabile,
ini{iator- Viceprimar Morega Costel Cosmin;
19. Proiect de hotlrire privind realizarea unei cIi de acces printre Blocul Gl ;i BCR
prin prelungirea strlzii Muncii cu stripungere in Bulevardul Trandafirilor,
ini{iator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
20. Proiect de hotlrflre privind extinderea parclrii din zona Bloc 3 - Bloc 4 Micro II
din Municipiul Motru, ini{iator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
21. Proiect de hotlrire privind alegerea preqedintelui de qedinfl pentru a conduce
lucrlrile qedin(elor Consiliului Local Motru in urmltoarele trei luni octombrie ,
loiembrie qi decembrie 2018, ini{iator-consilier local Iorga Ion;
17.

22. lntreb5ri qi interpeliri;
23. Probleme curentel
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