
Proces - verbal

Incheiat azi 13.07.2020 cu ocazia convocirii gedinlei extraordinare de indati a
Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a Iicut on line, materialele au fost
trimise de angajatele Aparatului Permanent on line membrilor consiliului Local Motru,
domnului Primar - Jianu Gigel gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina, iar gedinla
se deslEgoar6 prin intermediul aplica(iei WhatsApp (pe grupul ,,primaria Motru,,).

La gedinld particip6: l0 consilieri locali in funcfie (Rat Jana Daniel4 Sanda lon,
Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Alpredi Claudiu, Negrea Nicolae, Cojocaru Ion, pintea
Dumitru, Fotescu valeriu qi Pirvtrlescu Eduard Nelu), 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 Rizvan Remus,
collatu Neghini constantin, Morega costel cosmin, Mirgu vasile, petrigor Florentina
Eugenia. Petrescu Ilie, Popescu Ion, Stelian Vasile qi $urlin Marilena. Domnul Morega
Costel Cosmin a anun(at angajatele Aparatului Permanent ci nu poate participa la
qedinld, avAnd un deces in familie.
D-na. Secretar General - men{ioneazE ci gedinla este statutar5, fiind prezenli l0 consilieri

locali din cei l9 in funcfie.
- precizeazd cd domnul Petrescu Ilie nu a confirmat prezenla la

gedinli motiv pentru care roagi consilierii locali prezenli la
gedin!6 sd faci propuneri pentru a fi ales un preqedinte care sd
conducd lucrdrile ledintei.

Dl. Alpredi Claudiu propune pe domnul Bulgariu Cristian.
Pentru ci nu mai sunt alte propuneri este supusi la vot propunerea frcutd.
in urma votului exprimat on line proprn 

"ieu 
este votatA cu unanimitate de voturi

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

Permanent in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi este
anexd la Dispozilia r. 570113.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in
gedinld ordinard in data de 13.07.2020, orele 1600, ce se deslhgoari prin intermediul
aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria Motru").

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

l. Proiect de hotirire privind aprobarea Protocolului de predare - primire qi
insugirea in domeniul public al Municipiului Motru a investifiei realizati in
cadrul proiectelor finan{ate prin POS Mediu 2007-2013 ,,Extinderea Ei
modernizarea infrastructurii de api qi api uzati in jude{ul Gorj" , ini(iator
Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotiirAre privind achizi(ia, montarea qi punerea in funct-iune de table
interactive pentru institu{iile de invi(im6nt din Municipiul Motru, initiator
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).
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Se trece la votarea proiectului de hotlrdre de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotirare privind aprobarea protocolurui de predare - primire Eiinsugirea in domeniur pubric ar Municipiurui Motru a investiliei 
"J"rr"te i,cadrul proiectelor finan{ate prin poS Mediu 2007-20t3 ,,nxtinaerea gi

modernizarea infrastructurii de api qi api uzattr in jude(ul Gorj" , initiator
Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

io ,.-a votului exprimat on rine proiectur de hotrrire este votat cu
unanimitate de voturi ,pentru,' (10).

2. Proiect de hot5rire privind achizi(ia, montarea Ei punerea in funcfiune de
table interactive pentru institufiile de invi{ilmant din Municipiul Motru,
initiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrare.

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

Nemaifiind alte. disculii gi puncte pe ordinea de zi, domnul pregedinte
declard inchise lucrdrile qedintei extraordinare di indata a Consiliului Local Motru din
data de 13.07.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces _ verbal.

La prezentul proces - verbal vor fi anexate disculiile on line.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
BULGARIU CRISTIAN
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