
Proces - verbal
incheiat azi 10.06.2020 cu ocazia convocirii qedin{ei extraordinare de indatd a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fbcut on line, materialele au

fost trimise de angajatele Aparatului Permanent on line membrilor Consiliului Local
Motru, domnului Primar - Jianu Gigel qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina, iar
gedin{a se desfEgoari prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,primariaMotru").

La qedin{a participd: 18 consilieri locali in funclie, domnul Jianu Gigel - primar al
municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru,
domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate qi doamnele
Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului
Local Motru. Lipsegte domnul colfatu Neghind constantin.
D-na. Secretar General menlioneazd, cd, qedinJa este statutar6, fiind prezen[i l8 consilieri

locali din cei 19 in funclie;
Proiectul ordinii de zi al qedinlei a fost comunicat de angajatele Aparatului

Permanent in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi este
anex[ la Dispozifia nr. 482110.06.2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in
qedinJd ordinard in data de 10.06.2020, orele 1600, ce se desfEqoara prin intermediul
aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,primaria Motru,,).

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotirare de modificare a H.c.L. nr. 42n5.03.20lg,inifiator primar- Jianu
Gigel;

2. Proiect de hotirffre de modificare a H.C.L. nr. 177125.10.2018 privind aprobarea
proiectului ,, REABILITARE TERMICA A CASEI DE CULTURA" qi a cheltuietitor
legate de proiectul prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelului de
proiecte cu titlul POR/2018l3l3.ltBlzlsv, AXA PRIORITARA 3, pRIORITATEA DE
II\MESTITII 3.1, OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE, ini{iator primar- Jianu
Gigel;

3. Proiect de hotirire privind convocarea Aduniirii Generale a Ac{ionarilor la
Societatea Comerciall Direcfia Publici Motru S.A. in qedinfa ordinarl in vederea
alegerii membrilor Consiliului de Administrafie prin aplicarea metodei votului
cumulativ;

4. Proiect de hotirire privind acordarea unui ajutor binesc de urgenfl pentru doamna
Pop Elena Melania.

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

de voturi ,rpentru" (LB).

Se trece la votarea proiectelor de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotlrire de modificare a H.C.L. nr. 42t15.03.201g, ini{iator primar- Jianu

Gigel;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.
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in urma votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentruo' (18).

2. Proiect de hotlrire de modificare a H.C.L. nr. 177t25.10.2018 privind aprobarea
proiectului,, REABILITARE TERMICA A CASEI DE CULTUR{." qi a cheltuielilor
Iegate de proiectul prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelului de
proiecte cu titlul POR/2018l3l3.ltBlzlsv, AXA PRIORITARA 3, pRIORITATEA DE
IIYVESTITII3.l, OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE, inifiator primar- Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotirdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu

unanimitate de voturi,pentru" (18).

3. Proiect de hotlrire privind convocarea Adunlrii Generale a Acfionarilor la
Societatea Comerciall Direc(ia PubIicI Motru S.A. in qedin{a ordinarl in vederea
alegerii membrilor Consiliului de Administra{ie prin aplicarea metodei votului
cumulativ;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
Consilierii locali: Ra! Jana Daniela, Alpredi Claudiu, Iorga Ion, Bulgariu Cristian,
Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Petriqor Florentina Eugenia
Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Popescu Ion gi Sanda Ion au votat,,pentru,r.
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu,
Morega Costel Cosmin, Stelian Vasile qi Mirgu Vasile au votat rrimpotrivr".

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 12 voturi
,rpentru" qi 6 voturi rrimpotrivl".

4. Proiect de hotirire privind acordarea unui ajutor financiar pentru doamna Pop
Elena Melania.

Dl. Pregedinte solicitd s[ se fac[ propuneri pentru stabilirea sumei ce se va acorda.
Dl. Morega propune suma de 20.000 lei.
Dl. Petrescu propune suma de 5000 lei, dupd care igi retrage propunerea.
Dl. Pintea propune suma de 15.000 lei.
Dl. Preqedinte supune la vot propunerea domnului Morega Costel Cosmin pentru suma
de 20.000 lei.

in urma votului exprimat propunerea este votatfl cu unanimitate de
voturi rrpentru" (1.8).

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea votat6.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

Nemaifiind alte discutii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte
declarl inchise lucr[rile qedinfei extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din
data de 10.06.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

Laprezentul proces - verbal vor fi anexate disculiile on line.
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