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Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedinti extraordinarl - de indatl
in data de 02.07.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avflnd in vedere:
Prevederile art.133 alin.(2), lit.a). art.134 alin.(l) lit.a), alin.4. art. 196, alin.(l) lit.b) din

O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

IDISPfJNE:

Art. l. Consiliul Local Motru se convoacA, prin mijloace electronice de comunicare, in gedinld
extraordinari de indatd pentru ziua de 02 iulie 2020, orele 1430. care va avea loc prin
intermediul aplicaliei WhatsApp pe grupul ..Primiria Motru". cu proiectul ordinii de zi stabilit.
conform anexei care face pa(e integranta din prezenta dispozilie.

Art. 2. Proiectul de hotdrdre impreund cu materialele aferente a fost inaintat la compartimentul
de resort in vederea intocmirii rapoartului de specialitate.

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 gi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotardre aflat pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificdrile ;i completirile r terioare.

Art. 6. Dispozi{ia va fi afiEati pe site-ul Primdriei Municipiului Motru Ei se va comunica"
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Instituliei Prefectului -
Judelul Go{.

SECRETAR GENERAL
STROESCU GINA

FLOI\,IA.T\IIA.
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA
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Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirAre privind convocarea Adunarii Generale a Acfionarilor la
Societatea Comerciali Direc(ia Publici Motru S.A. ;i acordarea unui mandat
special reprezentan(ilor Municipiului Motru in Adunarea General5 a Acfionarilor
la Societatea ComercialS Direcfia Publici Motru S.A. pentru a anallza Ei hotiri in
conformitate cu interesele Municipiului Motru asupra Bugetului de venituri gi

cheltuieli pe anul 2020 qi a Iistei de investi{ii, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Primar,
Jianu Gigel

Secretar General,
Stroescu Gina

Aparatul Permanent al C.L.Motru
Ursoniu Ana Daniela


