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Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin(i extraordinari - de indatl

in data de 11.02.2020

PRIMARUL MUNICIPIALUI MOTRU, TIANA GIGEL;

Avind in vedere:
Prevederile art.133 ahn.(2), lit.a), art.l34 alin.(1) lit.a), alin.4. art. 196, alin.(1) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

I)ISPL]hIE:

Art. l. Consiliul Local Motru se convoacd in gedin(a extraordinarS- de indatd , pentru ziua de 17

februarie 2020, 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 impreuni cu materialele aferente au fost inaintate la
compartimentele de resort in vederea intocmirii rapoartelor 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 de
hirtie.

Art. 4. Consilierii locali sunt invitali a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdr6re aflat pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestat5 conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
contenciosului Administrativ, cu modifi carile qi completdrile ulterioare.

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

1. Proiect de hotlrfire privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice (Faza
DALI) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul'REABILITARE $I
DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU", ini{iator Primar- Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire de modificare a HCL Motru nr. 102128.06.2018 - privind aprobarea
proiectului ' REABILITARE $I DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU " Si a
cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul
apelurilor de proiecte nr. POR 12017 I l0 / l0.l / 10.2 l7 REGIUNI, POR 12017 I l0 ll0.l
110.2 I BI $I POR / 2017 I l0 / 10.1 I 10.2 I lTl, Axa prioritarl 10 imbunitl(irea
infrastructurii educationale, Prioritate de investi(ii I0.1 Investi{iile in educa{ie, qi
formare, inclusiv in formare profesionald, pentru dob6ndirea de competen(e qi invlfare
pe tot parcursul vie(ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa{ie si formare, Obiectiv
Specific 10.2 Creqterea gradului de participare la invifimfrntul profesional qi tehnic qi

invltare pe tot parcursul viefii, Apel dedicat invitlmflntului profesional gi tehnic qi

invifirii pe tot parcursul viefii, inifiator Primar- Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrflre privind punerea la dispozifia SC APAREGIO GORJ SA a
terenului pentru construc{ialextinderea/reabilitarea noilor investi{ii aferente
proiectului,, PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA $I APA UZATA DIN JUDETUL GORJ iN
PERIOAD A2014-2020", inifiator Primar- Jianu Gigel;
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