
Proces - verbal

incheiat azi 02.07.2020 cu ocazia convocdrii qedin(ei extraordinare de indatd a
Consiliului Local Motru.

convocarea membrilor consiliului Local Motru s-a fEcut on line, materialele au
fost trimise de angajatele Aparatului Permanent on line membrilor consiliului Local
Motru, domnului Primar - Jianu Gigel qi doamnei secretar General - stroescu Gina, iar
$edinta se desfEsoard prin intermediul aplicajiei WhatsApp (pe grupul ,,primaria
Motru").

La qedinf5 participd: l0 consilieri locali in functie (Rat Jana Daniela, Negrea
Nicolae, Fotescu Valeriu, Cojocaru Ion, Pintea Dumitru, Sanda Ion, Iorga Ion,
Bulgariu Cristian, Alpredi Claudiu gi Popescu Ion), domnul Jianu Gigel - primar al
municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru qi
doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al consiliului Local
Motru. Lipsesc consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Col{atu Neghind Constantin,
Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, Petriqor Florentina Eugenia, petrescu Ilie,
Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile gi $urlin Marilena.
D-na. Secretar General - men{ioneazd cI qedin{a este statutarA fiind prezenfi 10

consilieri locali din cei 19 in func{ie.
precizeazd cE domnul Petrescu Ilie a fost ales pregedinte de

Eedin{a prin HCL nr. 7912020 dar nefiind prezent trebuie
frcute propuneri pentru a fi ales un pre;edinte care sd
conducd lucrdrile gedinlei.

Dl. Alpredi Claudiu propune pe domnul Bulgariu Cristian.
Pentru cA nu mai sunt alte propuneri este supusd la vot propunerea frcutd.
in urma votului exprimat on iine proporr".-u este votatd cu unanimitate de voturi

,,pentru" (10).
Proiectul ordinii de zi al gedin{ei a fost comunicat de angajatele Aparatului

Permanent in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi este
anexd la Dispozilia nr. 552/02.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in
qedin{i extraordinard de indati in data de 02.07.2020, orele 1430, ce se desfEgoarf, prin
intermediul aplicafiei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria Motru").

PROIECTUL ORDINII DD ZI:

1. Proiect de hotiirAre privind convocarea Adunirii Generale a Ac{ionarilor la
Societatea Comercialii Direcfia Publici Motru S.A. qi acordarea unui mandat
special reprezentantilor Municipiului Motru in Adunarea Generali a Acfionarilor
la Societatea Comercialii Direcfia Publici Motru S.A, pentru a analiza gi hotiiri in
conformitate cu interesele Municipiului Motru asupra Bugetului de venituri qi
cheltuieli pe anul 2020 Ei a listei de investifii, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi.
In urma votului exprimat on line ordinea de zi este votati cu unanimitate

de voturi ,,pentru" (10).

i
Se trece la votarea proiectului de hotdrAre de pe ordinea de zi.



1. Proiect de hotrrire privind convocarea Adunhrii Generare a Acfionar or ra
Societatea comerciari Direcfia publici Motru S.A. gi acordarea unui mandat
special reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generari a Acfionariror
la societatea comercialtr Direcfia pubtici Motru S.A. pentru a anariza gi'hoteri in
conformitate cu interesere Municipiurui Motru asupia Bugeturui de venituri gi
cheltuieli pe anul 2020 qi a ristei de investilii, inifiator primar - Jianu Giger;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hoLirire.

in urma votului exprimat on line proiectur de hotirAre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru,' (10).

Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, domnul preqedinte
declari inchise lucrdrile Sedinpi extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din
data de 02.07 .2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces _ verbal.

La prezentul proces - verbal vor fi anexate discu{iile on line.

SECRET GENERAL,
U GINASTRO
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PRE$EDINTE DE $EDINTI,
BULGAzuU CzuSTIAN


