
Proces - verbal

incheiat azi 11.03.2020 cu ocazia convocdrii qedin(ei extraordinare de indatl a
Consiliului Local Motru.

convocarea membrilor consiliului Local Motru s-a ftcut telefonic.
Sunt prezen(i l0 consilieri locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu

Valeriu, Collatu Neghind Constantin, Petrigor Florentina Eugenia, Morega Costel
Cosmin, Negrea Nicolae, Sanda Ion, Ra! Jana Daniela qi Iorga Ion din totalul de l9 in
funclie. La qedin!6 participd: domnul Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru,
domnul Florescu Daniel - Consilier Juridic care {ine locul, prin Dispozilie, doamnei
Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru, domnul Popescu Daniel -
director al Direcliei de Cultur6, Activitdli de Sport qi Tineret Motru, domnul Matei
Anton Daniel - Consilier personal al domnului Primar, doamnele Lonea Vasilica qi
Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

De la gedin!5 lipsesc consilierii locali: Ardeiu R[zvan Remus, Cojocaru Ion,
Mirqu Vasile, Pintea Dumitru, Popescu Ion, Pirvulescu Eduard Nelu, Petrescu Ilie,
Stelian Vasile gi $urlin Marilena.
Dl. Florescu: - $edinla este statutard, fiind prezen{i un numdr de 10 consilieri locali

din totalul de 19 in funclie, fapt pentru care lucrdrile se pot
desfEqura.

- Av6nd in vedere cI de la qedinld lipseqte domnul pregedinte - Pintea
Dumitru, este necesar sd fie ales un pregedinte care sd conducd
lucrSrile acestei gedin{e. Vd rog sd faceti propuneri pentru alegerea
preqedintelui.

Dl. Viceprimar: - Propun pe domnul Drdghici Dorel.
Dl. Florescu: - Daci nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea frcutI. Cine

este pentru?
i, ,r.*u votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de

voturi rrpentru" (10).
Dl. Florescu: - Domnule Preqedinte, vI rog sI prelua{i lucririle gedinlei.
Dl. Preqedinte citegte Dispozilia nr. 346111.03.2020 privind convocarea Consiliului
Local Motru in qedin![ extraordinarf, de indatd in data de ll.O3.2O2O, orele 1200, ce se

desfdqoard in sala de Consiliu, avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrffre privind acordarea unui mandat special
reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generall a
Acfionarilor pentru revocarea administratorului special la SC UATAA
Motru SA gi desemnarea unui nou administrator special, ini{iator Primar
- Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de

voturi,pentru" (10).



1. Proiect de hotirfire privind acordarea unui mandat special
reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generall a
Ac{ionarilor pentru revocarea administratorului special la SC UATAA
Motru SA 9i desemnarea unui nou administrator special, ini{iator primar
- Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre gi menlioneazd cd, acesta este insolit de
Referat de aprobare, Raport de specialitate.
Dl. Preqedinte: - Dac[ sunt discu{ii vI rog s[ vd inscrieli la cuvdnt. Daci nu sunt

disculii supun la vot proiectul de hot6r6re aga cum a fost redactat.

in urma 
"r:iilr":t:ffili'propunerea a fost votatr cu unanimitate de

voturi ,rpentru" (10).

Nemaifiind alte discufii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte
declard inchise lucrdrile qedinfei extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din
data de 11.03.2020, faptpentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PNACHICI DOREL

SECRETAR G RAL,
STROES GINA


