
Proces - verbal

incheiat azi 27.08.2020 cu ocazia convocirii gedinlei ordinare a Consiliului
Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ficut 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 qedinla se desfrgoard prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria
Motru").

La qedintd participd: 15 consilieri locali in func(ie (Bulgariu Cristian, Negrea
Nicolae, Pintea Dumitru, Petrigor Florentina Eugenia, Fotescu Valeriu, Collatu
Neghind Constantin, Raf Jana Daniela, Mirgu Vasile, Iorga Ion, Stelian Vasile,
Alpredi Claudiu, Popescu lon, Cojocaru Ion, Pirvulescu Eduard Nelu gi Sanda Ion),
domnul Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina -
Secretar General al municipiului Motru, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana
Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc
consilierii locali: Ardeiu R6zvan Remus, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena qi

Petrescu Ilie.
D-na. Secretar General men(ioneazd cI gedin[a este statutarA, fiind prezenti 15

consilieri locali din cei l9 in functie.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinlei ordinare a Consiliului

Local Motru din data de30.07.2020.
Intrd in re(ea domnul Morega Costel Cosmin, anuntdndu-gi prezenta. Sunt

prezenti 16 consilieri locali.
In urma votului exprimat procesul verbal al gedintei ordinare din data

de 30.07.2020 a fost votat cu 15 de voturi ,,pentru'.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedintei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de 31.07.2020,
orele l6m.

in urma votului exprimat procesul verbal al gedinfei extraordinare de
indatl din data de 31.07.2020, orele 1600 a fost votat cu 15 voturi ,,pentru".

D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinfei extraordinare de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 3l .07 .2020, orele 1700.

i, u.-a votului exprimat procesul verbal al gedinfei extraordinare de
indatl din data de 31.07.2020, orele 1700 a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (16).

D-na. Secretar General roagi membrii Consiliului Local s[ factr propuneri pentru
alegerea preqedinelui de qedinld, avdnd in vedere cE domnul Petrescu Ilie lipsegte.
D-ra. Petrigor Florentina Eugenia propune pe domnul Iorga Ion.
Dl. Morega Costel Cosmin propune pe doamna Raf Jana Daniela.
AtAt domnul Iorga cdt Ei doamna Ra! refuzi propunerile.
D-na. Secretar General intreabl dacd mai existl alte propuneri.
Dl. Cojocaru Ion propune pe domnul Negrea Nicolae.
Dl. Negrea men\ioneazd cA nu poate accepta propunerea pentru ci este in tafic.
D-na. Secretar General roagi membrii Consiliului Local Motru s6 voteze propunerile.
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Propunerile au fost votate astfel: 5 voturi pentru domnul Negrea Nicolae qi 3 voturi
pentru domnul Iorga Ion.

Dl. Primar retrage ordinea de zi a gedinfei, avdnd in vedere situa1ia.

Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original.
La prezentul proces - verbal vor fi anexate disculiile on line.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRET ENERAL,
PETRESCU ILIE STROES INA
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