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MUNICIPIUL MOTRU

DrsPoz.rTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedinfl ordinari

in data de28.10.2021

PRIMARAL MUNICIPruLUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

AvAnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(l), lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), a1in.3 lit.a), art. 196, alin.(l) lit.b)

din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul Administrativ,cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

IDISPI.fNTE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoacd in qedinf6 ordinard , prin mijloace electronice de
comunicare, pentru ziua de 28.10.2021, orele 1600, care va avea loc prin intermediul aplicafiei
WhatsApp pe grupul ,,CONSILIUL LOCAL MOTRU", cu proiectul ordinii de zi stabilit,
conform anexei care face parte integrant6 din prezenta dispozifie.

Art. 2. Proiectele de hotdrdre impreuni cu materialele aferente au fost inaintate pe suport
electronic 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 qi dispozilia de convocare se pun la
dispozilia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe suport
electronic.

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

ff. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozitia va fi afi;atd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru Ei se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Institufiei Prefectului -
Judeful Gorj.

PRIMAR,
EC. MOREGA COSTEL COSMIN

SECRETAR GENERAL,
JR. STROESCU GINA
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1.

Primar,
Ec. Morega Costel Cosmin

Secretar General,
Stroescu Gina

Ap. Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela

2.

aJ.

4.

5.

6.

PROIECTUL ORDINIIDE ZI

Proiect de hotlr6re privind alegerea pregedintelui de gedinfl pentru a
conduce lucririle qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni ,
respectiv: noiembrie , decembrie 2021 qi ianuarie 2022, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotlrire privind atribuirea in folosin{I gratuiti a spafiului situat

in Municipiul Motru, B-dul Trandafirilor, bloc A, parter, in suprafa{n de 51
mp, cltre Clubul Sportiv ,, Minerul Motru 2008" ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
Proiect de hotlrire privind aprobarea contractului pentru constituirea

dreptului de acces pe proprietatea municipiului Motru, respectiv terasa clidirii
in care funcfioneazi S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A., pentru Societatea Na{ionali de
Radiocomunica{ii RADIOCOM in vederea installrii unor echipamente de
broadcasting - emisie radiodifuziune in FM , inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;
Proiect de hotlrire privind aprobarea Studiului de oportunitate privind

delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a cAinilor firi stlpfin din
Municipiul Motru qi aprobarea caietului de sarcini, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
Proiect de hotlrf,re privind aprobarea incetirii func{ionirii Ciminului social -

centru de asistenfi pentru persoanele aflate in dificultate (C3) qi schimbarea
destina{iei in locuinfe sociale, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Probleme curente:
- Adresa Institufiei Prefectului Gorj nr. l45l5lll.l0.202l, inregistrati la

Primlria Municipiului Motru sub nr. 33065112.10.2021;
- Adresa domnului Iovan Sorin loan inregistratl la Consiliul Local Motru sub

nr. 814/10.09.2021cu privire la demisia din AGA la SCUATAA Motru SA.
- Adresa domnului Olaru Nicolae inregistrati la Consiliul Local Motru sub

nr.877118.10.202L cu privire la demisia din AGA la Clubul Sportiv,,Minerul
Motru 2008'.


