
DtsPoztTtE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in gedinfi ertraordinarl - de indati

in data de 22.0{.2021

PRIMARUL MANrcIHULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avflnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(2). lir.a). art.l34 alin.(l) lit.a). alin.4. an. 196. alin.(l) lit.b) din

O.U.G.nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

I)ISiPf'NE:

Art. l. consiliul Local Motru se convoaca. prin mijloace electronice de comunicare. in gedinl6
e\traordinarS- de indati pentru ziua de 22 aprilie 2021, ora 16 "1' . care va avea loc prin
intermediul aplicatiei WhatsApp pe grupul ..CONSILIUL LOCAL MOTRU". cu proiecrul
ordinii de zi stabilit. conform anexei care fhce pane integrantd din prezenta dispozitie.

Art. 2. Proiectele de hotirdre impreuni cu materialele aferente au fost inaintate la
compartimentul de resort in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi 5i dispozitia de convocare se pun la
dispozitia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe supon
electron ic.

Art. 4. consilierii locali sunt invitati a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotarare aflate pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozitie poate fi contestati conform prevederilor Legii nr. 554/200.1- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificirile si completirile ulterioare.

Art.6. Dispozilia va fi afi;ari pe sire-ul Primdriei Municipiului Morru gi se va comunica.
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Institutiei Prefectului -
Judetul Gorj.
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Proiectul ordinii de zi

Proiect de hotdr6re privind asfaltarea drumului de acces de Ia

intersectia cu drumul nalional DN67 pdnd la cimitirul din satul
Ro5iuta. iniliatori consilierii locali Huidu Vasile si Preda Florea:

Proiect de hotdrAre privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului
Local Motru pe anul 2021 gi estimdri 2022 2024 gi Bugetul
Instituliilor Publice qi Activitafllor Finan{ate Integral sau Pa4ial din
Venituri Proprii pe anul 2021 qi estimdri 2022 2024. iniliator Primar-
ec. Morega Costel Cosmin:

Primar,
Ec. Morega Costel Cosmin

Secretar General
Stroescu Gina

Ap. Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


