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DrsPo.zrTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedinti extraordinarl - de indati

in data de 13.07.2020

PR]MARUL MANICIPIULUI MOTRU, JANU GIGEL;

AvAnd in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(2), lit.a), art.l34 alin.(1) lit.a). alin.4. an. 196. alin.(1) lit.b) din

O.U.G.nr. 57l2019 privind Codul Administrativ.

I)ISPIJI\IE:

Art. l. Consiliul Local Motru se convoaci- prin mijloace electronice de comunicare. in gedinli
extraordinari de indatd pentru ziua de 13 iulie 2020, orete l6m. care va avea loc prin
intermediul aplicaliei WhatsApp pe grupul ..Primiria Motru''. cu proiectul ordinii de zi stabilit,
contbrm anexei care face parte integrantl din prezenta dispozilie.

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

A4LI 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.

{g!4! Consilierii locali sunt invitali a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotariire aflate pe ordinea de zi .

ArtJ. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr. 554/2004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afigata pe site-ul Primiriei Municipiului Motru $i se va comunica.
potrivit legii. prin grija Secretarului Ceneral al Municipiului Motru. Instituliei Prefectului -
Judelul Corj.

SECRETAR GENERAL
STROESCU GINA



Anexi la dispozilia
nr .2020

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotirire privind aprobarea Protocolului de predare - primire qi
insuqirea in domeniul public al Municipiului Motru a investi(iei realizati in cadrul
proiectelor finantate prin POS Mediu 2007-2013 ,, Extinderea ;i modernizarea
infrastructurii de apl 9i api uzatd in judetul Gorj" , ini(iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotiirire privind achizifia, montarea qi punerea in funcfiune de table
interactive pentru instituliile de inviiflmint din Municipiul Motru, initiator Primar
Jianu Gigel;

Primar,
Jianu Gigel

Secretar General,
Stroescu Gina

Aparatul Permanent al C.L.Motru
Lonea Vasilica

Ursoniu Ana Daniela


