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Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedinf5 ordinari publicl

in data de 19.12.2019

PRIMARAL MANICIPIULUI MOTRU, JIANA GIGEL;

Avind in vedere:
Prevederile art.133 alin.(1), lit.a), art.134 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 convoacd in qedintd ordinard public6, pentru ziua de 19

decembrie 2019, orele 1600 , care va avea 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 toate cele 6
comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru in vederea analizei, depunerii de
amendamente, dup6 caz, qi avizdrii acestora, conform situaliei avizdrii .

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
hdrtie.

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 nr. 554/2004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afiqatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru gi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.
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Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotdr6re privind aprobarea aderdrii UAT comuna Licurici la Asocialia de
Dezvoltare Intercomunitari de utilitdli publice pentru serviciul de alimentare cu apd
gi de canalizare ,,ADIA" Gorj, iniliator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucrdri de interes local
pentru repartizarea lunarS a orelor de muncd prestate de persoanele majore apte de
muncd beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 41612001, pentru
anul2020, iniliator Primar- Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investilii ,,
Extindere sistem distribufie gaze naturale in Municipiul Motru, sat insurdlei, Jude{ul
Gorj", iniliator Primar- Jianu Gigel;

4. Proiect de hot[r6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investilii ,,
Extindere conductd distribufie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Ploqtina,
Judelul Gorj", iniliator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investilii ,,
Extindere sistem distribulie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Leurda, Judeful
Gorj", iniliator Primar-Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirAre privind aprobarea variantei optime cu indicatorii tehnico -
economici a Studiului de solufie pentru eliberare amplasament in vederea oblinerii
avizului de amplasament favorabil pentru obiectivul ,,modemizare, extindere gi

dotare infrastructurd ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru, iniliator
Primar-Jianu Gigel;

7. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 154103.12.2019, firmei S.C.ELCO SA TG. JIU, in
scopul Autoriz6rii execut6rii lucrdrilor de intdrire refea in vederea racordlrii
utilizatorului Petre Iovana, PTCZ 6l0,4KV nr. 4 MOTRU, conform ATR
001 100201880115.07.2019, Localitatea Motru, Strada Dafinului, nr. 13, Judeful Gorj,
iniliator Primar- Jianu Gigel;

8. Proiect de hotdrdre privind acordul C.L.Motru pentru ydnzarea locuin{ei nr. 4 , Sc.
1, parter, blocul Il. Aleea dr. Carol Davilla, nr. 6, Motru , doamnei Dobriloiu
Maria Mihaela - titular contract de inchiriere, iniliator Primar - Jianu Gigel;

9. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru construirea unui
balcon la apartamentul nr. 3, Scara A, Bloc T 7, Strada Margaretei m. 9 , Municipiul
Motru, iniliator Primar - Jianu Gigel;

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea studiul de oportunitate privind concesiunea
prin licitalie publicd a terenului in suprafalS de 60 mp , cu numdr cadastral 35684,
situat in incinta Ambulatoriului Motru . Strada Minerului, nr.'1, pentru realizarea
unei sdli de chirurgie-implantologie dentard qi aprobarea concesionlrii prin licitalie
publicd a terenului in suprafald de 60 hp, aparfin6nd domeniului public al
Municipiului Motru, cu numdr cadastral 35684, situat in incinta Ambulatoriului
Motru, Strada Minerului, nr. 7, pentru realizarea unei sdli de chirurgie-implantologie
dentar[, iniliator Primar- Jianu Gigel;



ll.Proiect de hotirdre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru pentru
demararea unor activitali de educafie qi preg6tire sportiv[ in disciplina lupte greco-
romane in municipiul Motru, inifiator Primar- Jianu Gigel;

l2.Proiect de hot5rdre privind modificarea art.l qi art. 2 din H.C.L.Motru nr. 85 din
31.07.2014, iniliator Primar - Jianu Gigel;

l3.Proiect de hotdrAre privind acordarea unui mandat special, reprezentan{ilor
municipiului Motru in Adunarea generald a acfionarilor pentru revocarea
administratorului special la SC UATAA Motru SA qi pentru desemnarea unui nou
administrator special, iniliator Primar- Jianu Gigel;

l4.Proiect de hotdrAre privind alegerea preqedintelui de qedintd pentru a conduce
lucrdrile qedinlelor Consiliului Local Motru in urmdtoarele trei luni : ianuarie,
februarie Ei martie 2020, iniliator consilier local- Negrea Nicolae;

15. intrebari qi interpeldri;
16. Probleme curente;

1. Adresa w.271105.12.2019 a societdlii Direcfia Publicd Motru SA , inregistratd
la Consiliul Local Motru sub nr. 908105.12.2019;

2. Adresa nt. 9755103.12.2019 a SC UATAA Motru SA , inregistratl la Consiliul
Local Motru sub nr. 875103.12.2019 ;

3. Adresa nr. 10.064110.12.2019 a SC UATAA Motru SA, inregistratdla Consiliul
Local Motru sub nr. 935110J2.2019 insofiti de materialele aferente respectiv:
fundamentare cheltuieli de transport qi distribufie, balan{e, documente care atestd
cheltuielile aferente 2018-2019 si machete, documente si inscrisuri ANRE;
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