
Proces - verbal

Incheiat azi 31.07.2020 at ocazia convocf,rii qedin{ei extraordinare de indati 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 gedinla se desfiqoard prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,primaria
Motru").

La qedin!6 participi: 16 consilieri locali in func{ie (Alpredi Claudiu, Bulgariu
Cristian, Sanda Ion, Iorga Ion, $urlin Marilena, Negrea Nicolae, Cojocaru Ion,
Stelian Vasile, Ra! Jana Daniela, Collatu Neghini Constantin, Popescu Ion, petriqor
Florentina Eugenia, Morega Costel Cosmin, Fotescu Valeriu, pintea Dumitru gi
Peffescu Ilie), domnul Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu
Gina - Secretar General al municipiului Motru, doamnele Lonea Vasilica si Ursoniu
Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc
consilierii locali: Ardeiu Rf,zvan Remus, Mirgu Vasile qi Pirr,ulescu Eduard Nelu.
D-na. Secretar General menjioneazd cd qedinp este statutara, fiind prezenli 16

consilieri locali din cei l9 in func[ie.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinlei ordinare a consiliului

Local Motru din data de 25.06.2020.
Intrd in re{ea gi domnii Pinulescu Eduard Nelu qi MirEu Vasile,

anuntandu-Si prezeria. Sunt prezen{i l8 consilieri locali.
In urma votului exprimat procesul verbal al qedin(ei ordinare din data

de 25.06.2020 a fost votat cu 17 de voturi ,,pentru" (S-a abfinut de la vot domnul
Morega Costel Cosmin).

D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei extraordinare de
indati a Consiliului Local Motru din data de 02.07 .2020.

in urma votului exprimat procesul verbal al gedinlei extraordinare de
indati din data de 02.07.2020 a fost votat cu 17 voturi ,,pentru" (S-a ab{inut de la
vot domnul Morega Costel Cosmin).

D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin{ei extraordinare de
indatl a Consiliului Local Motru din data de 13.07.2020.

in urma votului exprimat procesul verbal al gedin(ei extraordinare de
indati din dala de 13.07,2020 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru".

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
anexf, la Dispozilia nr. 61113l.07 .2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in
qedinld extraordinard de indatd in data de 31.07.2020, orele 1600, ce se des{iqoard
prin intermediul aplicatiei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria Motru").
D-na. Secretar General roagd Preqedintele de qedin{E, domnul Petrescu Ilie, sE preia

lucrdrile qedin{ei.
Dl. Petrescu refuzd, men{ion6nd ci a transmis pozi}ia dumnealui, ;il propune pe

domnul Fotescu Valeriu.
D-na. Secretar General precizeazd domnului Petrescu Ilie c6:

- prin HCL nr. 7912020 a fost ales preqedinte de qedin{d, iar
alegerea unui alt preqedinte de qedinli are loc in conditiile

1



in care preEedintele de qedin!6 lipseqte, conform
dispoziliilor art . 123, aln.3 din OUG m. 57 12019;

- nu a contestat Hotirdrea prin care a fost ales preqedinte de
gedin{i qi este prezent la qedin!6.

Dl. Petrescu menlioneazd cd a refuzat propunerea de a fi ales preqedinte de qedin{i.
D-na. Secretar General - spune domnului Petrescu Ilie ci art. 123 dn OUG nr.

57 /2020 este imperativ qi in condiliile in care refuz6 si
conduc6 qedin{a aceasta nu se poate desfrqura;

roagd pe domnul preqedinte de Eedin!6 sd preia
conducerea Eedin.tei avdnd in vedere ci nu sunt indeplinite
condiliile pentru alegerea unui alt preqedinte de gedin!6.

Dl. Petrescu Ilie refuzd sd conduci qedin{a de consiliu.
Dl. Cojocaru solicitd sd se gdseasci o solulie pentru a putea fi votate proiectele
urgente.
Dl. Primar menlioneazl cI dacl membrii Consiliului Local sunt de acord va
reconvoca qedinfa la orele 1700.

D-na. Secretar General declard sedinta inchisi.

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

PRE$EDINTB, DE $EDINTA, SECRET
PETRESCU ILIE STROES

ENERAL,
GINA
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