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DrsPoz.tTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{I ordinari

in data de25.ll.202l

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Av6nd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(l), lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.3 lit.a), art. 196, alin.(l) lit.b)

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

DISPIJNTE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoac6 in qedinfd ordinard , prin mijloace electronice de
comunicare, pentru ziua de 25.11.202I, orele 1600, care va ayea loc prin intermediul aplicaliei
WhatsApp pe grupul ,,CONSILIUL LOCAL MOTRU", cu proiectul ordinii de zi stabilit,
conform anexei care face parte integrantd din prezentadispozifie.

Art. 2. Proiectele de hot6r6re impreun6 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, dup6 caz, qi avizdrii acestora, conform situafiei 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 qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrdre aflate pe ordinea dezi .

Art. 5. Prczenta dispozilie poate fi contestatl conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 6. DispoziJia va fi afiqat[ pe site-ul Prim6riei Municipiului Motru qi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.

PRIMAR,
EC. MOREGA COSTEL COSMIN

SECRE,TAR GENERAL,
JR. STROESCU GINA



PROIECTUL ORDINIIDE ZI

I . Depunerea jurlmflntului de cltre domnul Ruqef Nicolae pentru calitatea de consilier local in
cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru.
2. Proiect de hotirire privind atribuirea in folosinfi gratuitl a spafiului situat in Municipiul
Motru, B-dul Trandafirilor, bloc A, parter, in suprafafn de 51 mp, cltre Clubul Sportiv ,,
Minerul Motru 2008' inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
3. Proiect de hotlrdre privind aprobarea contractului pentru constituirea dreptului de acces pe
proprietatea Municipiului Motru, respectiv terasa clidirii in care func{ioneazi S.C. U.A.T.A.A.
Motru S.A., pentru Societatea Na{ionali de Radiocomunicafii RADIOCOM in vederea instalirii
unor echipamente de broadcasting - emisie radiodifuziune in FM , ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
4. Proiect de hotlrire privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea prin
concesiune a serviciului de gestionare a cAinilor flri stlpin din Municipiul Motru qi aprobarea
caietului de sarcini, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
5. Proiect de hotlrflre privind aprobarea ,,Programului de mlsuri pentru prevenirea gi
combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros, noiembrie
2021- martie 2022", inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
6. Proiect de hotlrire privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2022;i a bugetului alocat
activitl{ilor cuprinse in Agenda Cultural5 , inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
7. Proiect de hotlrire privind indexarea impozitului pentru mijloacele de transport cu masa
totall maximi arutorizatd egall sau mai mare de 12 tone, pentru combina{iile de autovehicule,
un autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfi cu masa totalI maximl autorizatd
egall sau mai mare de 12 tone ( art.470, alin(S) qi (6) din Legea nr. 22712015), inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;
8. Proiect de hotlrire pentru modificarea qi completarea Regulamentului de Organizare qi
Func{ionare pentru Cimitirul Municipiului Motru ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
9. Proiect de hotlrflre pentru modificarea art.l qi art. 2 din H.C.L.nr. 6128.01.2021 privind
constituirea Comisiei de analizi a cererilor in vederea reparttzdrii locuin{elor cu chirie din
fondul locativ al Municipiului Motru qi a Comisiei de solufionare a contestafiilor, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
10. Proiect de hotlrflre pentru modificarea art.l din H.C.L.nr. 712E.O1.2021 privind
constituirea Comisiei cu atribu{ii privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor
de locuinfe sociale qi a Comisiei de solu{ionare a contesta{iilor , inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
11. Proiect de hotlrAre privind desfiinfarea serviciilor sociale: Centru Adlpost de Noapte,
Centru Rezidenfial de Asistenfl qi Integrare/ Reintegrare Sociall a Persoanelor flri Adipost,
Centru Reziden{ial de Asisten{I pentru Victimele Violenfei in Familie , ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;
12. Proiect de hotlrire privind aprobarea proiectului re{elei unitlfilor de invl{imfint
preuniversitar de stat de pe raz Municipiului Motru care vor funcfiona in anul qcolar 2022 -
2023 , ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
13. Probleme curente:

- Adresa Institu{iei Prefectului Gorj nr. 14515111.10.2021, inregistrati la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 33065112.10.2021;

Anexr ra d isp ozi{ r^,,.. A./. 2......., ..!.!.......1..( :....rnn



- Adresa domnului lovan Sorin Ioan inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
814/10.09.2021cu privire la demisia din AGA la SCUATAA Motru SA.;
- Raportul Direc{iei Comunitare Judefene de Evidenfi a Persoanelor Gorj nr.
3406ll9.l0.202l,inregistrat la Primiria Municipiului Motru sub nr.35037127.10.2021;
- Adresa Polifiei Municipiului Motru inregistratl la Primlria Municipiului Motru sub nr.
35019127.10.2021;
- Adresa Instituliei Prefectului Gorj nr. 16069/05.11.2021,, inregistratl la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 3 6852 I 10.11.2021. ;
- Adresa Institufiei Prefectului Gorj nr. 15383126.10.2021, inregistratl la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 34889126.10.2021;
- Adresa Polifiei Municipiului Motru inregistrati la Primlria Municipiului Motru sub nr.
37887117.11.2021;

Primar, Secretar General, Ap. Permanent al C.L.Motru
Ec. Morega Costel Cosmin Stroescu Gina Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


