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Art. l. Consiliul Local Motru se convoacd in gedinli ordinard publicn. prin mijloace electronice
de comunicare . pentru ziua de 25 iunie 2020" orele 1600 , care va avea loc prin intermediul
aplicatiei WhatsApp pe grupul ,,Prim[ria Motru". cu proiectul ordinii de zi stabilit . conform
anexei care face parte integrantd din prezenta dispozitie.

Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedin{i ordinari publicl
in data de 25.06.2020

PR]MARUL MANICIPIALAI MOTRU, ANU GIGEL;

Avind in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(1). lit.a). art.134 alin.(1) lit.a). alin.3 lit.a). art. 196. alin.(t) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ.

DISP{JNIE:

Art. 2. Proiectele de hotdrdre 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, duph caz. si avizlrii 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 suporr
electronic.

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

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestati conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administratir,. cu modificdrile gi completlrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afigatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru si se va comunica.
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.

SECRETAR GENERAL,
STROESCU GINA

DrsPo.zrT-rE



AnexI la dispozi{ia nr :{6 lf o6, 2020

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificirii Bugetului Local al
Consiliului Local Motru pe anul 2020 9i estimiri 2021 - 2023 prin suplimentare
cu suma de 48,79 MII LEI, ini{iator Primar- Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de Ordine qi Siguranfi Publicl al

Municipiului Motru pentru anul 2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;
3. Proiect de hotirire privind aprobarea aderirii UAT comuna Urdari Ia Asocia(ia

de Dezvoltare lntercomunitarl de utiliti{i publice pentru seniciul de
alimentare cu api gi de canalizare ,,ADIA" Gorj, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotirire privind retragerea Municipiului MOTRU din Asocia{ia de
Dezvoltare Intercomunitarl in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare
,,ADIS" Gorj, ini{iator Primar -Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrire privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii
sen'iciului de iluminat public din Municipiul Motru, iniliator Primar Jianu
Gigel;

6. Proiect de hotirire privind schimbarea denumirii Parcului Central din Municipiul
Motru, Strada Minerului nr.5, in ,, Parcul 19 octombrie 1981", initiator Primar Jianu
Gigel;

7. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 37113,04,2020, firmei S.C. Elco S.A Tirgu Jiu
S.R.L., in scopul Autorizirii executlrii lucrlrii de ,,iNTAnIRE RETEA iN
VEDEREA RACORDARII UTILIZATORULUI CROITORU CORNEL .
ANDREI, PTCZ 20t0, 4KV NR.TRICOTAJE MOTRU,CONFORM ATR
NR.00I100206665/01.1I.2020,LOCALITATEA MOTRU, ALEEA TEILOR,
NR 61, JUDETUL GORJ", iniliator Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
inchiderea balconului apartamentului nr.5, scara C, etaj 1, blocul M8,
Bulevardul Girii nr.4 Municipiul Motru, de{inut cu contract de inchiriere de
d-na Modrea Petru(a - Nadia, initiator Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de branEare la re(eaua de alimentare cu apl gi canalizare a
proprieti{ii domnului $alapa Haralambie din Calea Severinului, Municipiul
Motru, judelul Gorj, ini(iator Primar Jianu Gigel;

l0.Proiect de hotirire privind cesionarea contractului de inchiriere al
apartamentul nr.6, scara A, bloc T12 , B-dul Trandafirilor, Municipiul Motru
cltre domnul Iorga Alexandru Gabriel, initiator Primar Jianu Gigel;

ll.Proiect de hotlrire privind cesionarea contractului de inchiriere al
apartamentul nr. 17, scara 1, blocul 6 bis, Aleea Castanului nr.4, Municipiul
Motru citre doamna SamoilS Dorina Mariana, initiator primar Jianu Gigel;

l2.Proiect de hotlrire pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis
reprezentind scutiri la plata majoririlor de intirziere aferente impozitelor si
taxelor locale datorate de citre intreprinderile care au calitatea de contribuabili
ai bugetului Iocal al Municipiului Motru, ini(iator consilier local, Morega Costel
Cosmin;



l3.Proiect de hotlrire privind modificarea art.{, Cap.l gi art.45, Cap.VI din
Regulamentul privind cadrul, modalitatea qi criteriile de analizi $i solu{ionare a
cererilor de atribuire a locuinfelor pentru tineri construite prin ANL in
Municipiul Motru, administrarea , exploatarea qi inchirierea acestora aprobat
prin HCL nr. 155/28.09.2017, ini{iator consilier local, Morega Costel Cosmin;

l4.Proiect de hotdrire privind montarea indicatorului stationarea interzisi pe DN 67-
Calea Severinului la intersecfia cu aleea de acces ce face legitura intre DN 67 9i Aleea
Teilor, initiatori, Consilierii locali : Cojocaru Ion gi Popescu Ion;

15. Proiect de hotlrAre privind alegerea pre$edirtelui de gedinfi pentru a

conduce lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni :

iulie, august qi septembrie 2020, inifiator consilier local Iorga Ion;
16. Probleme curente;

l. Adresa domnului Mlreqescu Radu, inregistrati Ia Consiliul Local Motru
sub nr. 366/02.06.2020;

2. Adresa Direc{iei publice Motru S.A. nr.l10/04.06.2020, inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. -j85/04.06.2020;

3. Adresa Directiei publice Motru S.A. nr.l36/16.06.2020, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. ,150/16.06.2020;

Primar,
Jianu Gigel

Secretar General
Stroescu Gina

Aparatul Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana I)aniela


