Proces

- verbal

incheiat azi ll.l0.2}lg cu ocazia convoclrii gedintei extraordinare a Consiliului
Local Motru.
convocarea membrilor consiliului Local Motru s-a frcut telefonic.
Sunt prezenli 15 consilieri locali: Ardeiu R6zvan Remus, Cojocaru Ion, Popescu
Ion, Mirqu Vasile, $urlin Marilena, Petrigor Florentina Eugenia, Collatu Neghind
Constantin, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra! Jana Daniela,
Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu qi Iorga Ion din totalul
de 19 in funcfie. La gedin{I participd: domnul Primar Jianu Gigel, domnul Florescu
Daniel - consilier juridic ce (ine locul doamnei Secretar - Stroescu Gina, domnul
Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, domnul Popescu
Daniel - director al Directiei de Cultur6, ActivitA{i de Sport Ei Tineret Motru, domnul
Matei Anton Daniel - Consilier personal al domnului Primar, doamna Lonea Vasilica
din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.
De la qedinld lipsesc consilierii locali: Bulgariu Cristian, Stelian Vasile,
Petrescu Ilie gi Fotescu Valeriu.
Dl. Florescu: - $edin{a este statutard, fiind prezenli un num6r de 15 consilieri locali
din totalul de 19 in funclie, fapt pentru care lucrlrile se pot
desfEgura.
- Domnule Pregedinte, vI rog sI prelua(i lucririle qedinfei.
Dl. Pregedinte citeqte Dispozifia de convocare a Consiliului Local Motru in qedin![
extraordinardin data de 11.10.2019, orele 1600, ce se desfrqoard in sala de Consiliu,
avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrfire privind

alocarea sumei de 10000 lei pentru organizarea
prilejuite
unei agape creEtine
de slrbitorirea hramului Catedralei Ortodoxe
Motru - SfAnta Cuvioasa Parascheva, ini{iatori - consilierii locali: Morega
Costel Cosmin, Ardeiu Rlzvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard
Nelu, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Petrescu IIie, Col{atu Neghinl

Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Cojocaru Ion, Popescu Ion Ei Sanda
Ion.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
tr, ,rrma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de

voturi ,pentru" (15).
Dl. Pregedinte: - In afara ordinii de zi mai avem un Proiect de hotlrAre privind

acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune nr. 12114.07.2005 a terenului in

:'1151*T,33"T,j;l,Y:,,J;'%t,T:Il'.'"',",LilI,Tffix}}:
comerf, ini{iator Primar - Jianu Gigel.
- Supun la vot introducerea pe ordinea de
hotdr6re. Cine este pentru?

zi a proiectului de

in urma votului exprimat proiectul de hotirire

a fost introdus pe ordinea de

zi cu unanimitate de voturi ,,pentru" (15).

1. Proiect de hotlrire privind alocarea sumei de 10000 lei pentru
organizarea unei agape creqtine prilejuite de sirbltorirea hramului
Catedralei Ortodoxe Motru - Sfffnta Cuvioasa Parascheva, ini(iatori consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rlzvan Remus, Mirqu
Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, $urlin Marilena, Stelian Vasileo Petrescu
Ilie, Col(atu Neghini Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Cojocaru
Ion, Popescu Ion qi Sanda Ion.

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii va rog sI v[ inscrie{i la cuvdnt, dacd nu sunt
disculii supun la vot proiectul de hot6rdre in forma redactat[. Cine
este pentru?

i, urma votului exprimat Proiectul de hotirflre
unanimitate voturi rrpentru" (15).

^

fost votat

cu

2. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
prelungirea contractului de concesiune nr. 12114.07.2005 a terenului in
suprafafa de 90 mp din Municipiul Motru, zon str. Minerului - bt.Js -

Aleea Plopului, cu destina{ia cosmetici, coafuri, comer{, ini(iator Primar Jianu Gigel.
Pregedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vi rog s[ v[ inscrieti la cuvdnt, dacd nu sunt
disculii supun la vot proiectul de hotlrdre in forma redactatd. Cine
este pentru?

io urma votului exprimat Proiectul de hotirAre a fost votat cu
unanimitate voturi rrpentru" (15).

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declari inchise lucrlrile
qedin[ei extraordinare a Consiliului Local Motru din data de 11.10.2019, fapt pentru
care se incheie prezentul proces - verbal.
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