
incheiat azi 17.06.2020 ct ocazia convocirii gedinlei extraordinare de indati a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fEcut 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 qedinta se desldgoar6 prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria
Motru").

La qedin(d participi: 1 I consilieri locali in funcfie, domnul Jianu Gigel - Primar
al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului
Motru qi doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc consilierii locali: Ardeiu Rizvan
Remus, Colfatu Neghini Constantin, Morega Costel Cosmin, MirEu Vasile, Petrescu

Ilie, Petriqor Florentina Eugenia, Stelian Vasile gi $urlin Marilena.
D-na. Secretar General mentioneazi ci gedin{a este statutarA, fiind prezenli 1l

consilieri locali din cei 19 in funcJie.
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. 502117 .06.2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in
gedinlS ordinar6 in data de 17.06.2020, orele 1630, ce se deslEgoard prin intermediul
aplicatiei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria Motru").

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrAre privind inlocuirea domnului Petrescu Ilie din
calitatea de reprezentant al UAT Municipiul Motru in Adunarea
Generali a Acfionarilor la Societatea comerciali Direcfia Publicl Motru
S.A. ;i numirea unui nou reprezentant, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

io u.ma votului exprimat on line ordinea
unanimitate de voturi ,,pentru" (11).

de zi este votatl cu

Se trece la votarea proiectului de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotirAre privind inlocuirea domnului Petrescu llie din calitatea
de reprezentant al UAT Municipiul Motru in Adunarea Generall a

Ac(ionarilor la societatea comerciali Direcfia Publici Motru S.A. qi

numirea unui nou reprezentant, ini(iator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte soliciti sd se facd propuneri pentru desemnarea unui nou membru in
AGA la Direc{ia Public6 ;i face propunere pentru domnul Alpredi Claudiu.
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Proces - verbal



Pentru cd nu sunt fEcute alte propuneri, domnul Pregedinte supune la vot propunerea

IEcuti.
tn urma votului exprimat propunerea este votati cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (11).
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea votatd.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (11).

Nemaifiind alte discutii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Pregedinte

declard inchise lucrdrile qedintei extraordinare de indati a Consiliului Local Motru din
dala de 17.06.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

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

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
IORGA ION

ENERAL,
STROES
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