
Proces - verbal

incheiat azi 21 .09.2020 cu ocazia convocdrii gedinlei extraordinare de indatd
a Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a lbcut on line,
materialele au fost trimise de angaj atele Aparatului permanent on line membrilor
consiliului Local Motru, domnului Primar - Jianu Gigel qi doamnei Secretar General
- Stroescu Gina, iar qedin{a se desfrqoard prin intermediul aplicafiei WhatsApp (pe
grupul ..Primaria Motru").

La gedinld participd: I I consilieri locali in func{ie (Ra( Jana Daniela, Sanda
Ion, Pintea Dumitru, Iorga Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Alpredi Claudiu, Mirgu
Vasile. Cojocaru Ion, Popescu Ion, Negrea Nicolae qi Fotescu Valeriu), domnul
Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar
General al municipiului Motru qi doamnele Lonea vasilica qi Ursoniu Ana Daniela
din cadrul Aparatului Permanent al consiliului Local Motru. Lipsesc consilierii
locali: Pinulescu Eduard Nelu, Bulgariu Cristian, petrescu Ilie, Morega Costel
Cosmin, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Collatu Neghind Constantin gi petrigor
Florentina Eugenia.
D-na. Secretar General menfioneazf, c[ gedinfa este statutar5, fiind prezen{i 11

consilieri locali din cei 19 in funclie.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de 03.09.2020.
in urma votului exprimat on line procesul verbal al gedin{ei

extraordinare din data de 03.09.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi
,,pentru" (11).

D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei extraordinare de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 04.09.2020.

Intrd in re{ea domnul Bulgariu Cristian, anunldndu-Ei prezenta qi votdnd
procesul verbal. Sunt prczenli 12 consilieri locali.

In urma votului exprimat on line procesul verbal al gedin(ei
extraordinare din data de 04.09.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (12).

Proiectul ordinii de zi al qedin{ei a fost comunicat de angajatele Aparatului
Permanent in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi
este anexA la Dispozilia nr. 700/21.09.2020 privind convocarea Consiliului Local
Motru in $edintA extraordinard de indatd in data de 21.09.2020, orele 1500, ce se
deslEgoarl prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria Motru").
D-na. Secretar General roagd membrii Consiliului Local Motru sE facl propuneri

penru alegerea preqedintelui de qedinfl, avdnd in vedere cd domnul
Petrescu Ilie nu a confirmat prezenla la gedin{d.

Dl. Negrea propune pe domnul Alpredi Claudiu ca pre;edinte de qedinfd.
In urma votului exprimat on line propunerea a fost votati cu 11 voturi ,rpentru',
(Cojocaru lon, Alpredi Claudiu, Iorga Ion, Ra! Jana Daniela, popescu Ion, Negrea
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Nicolae, Pintea Dumitru, Sanda Ion, Bulgariu cristian, Mirgu vasile qi Fotescu
Valeriu).
D-na. Secretar General roagi Pregedintele de gedinfE" domnul Alpredi claudiu, sd

preia lucrdrile qedin{ei.
Dl. Preqedinte preia lucrdrile gedinlei gi supune la vot ordine a de zi a qedinlei
extraordinare de indati.

Proiectul ordinii de zi
l. Proiect de hotirire privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local pe anul

2020 qi estimiri 2021 -2023 prin suplimentare cu suma de 2500 mii lei,
inifiator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirare privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozitiei Primarului Municipiului Motru nr.
681111.09.2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Intrd in retea domnul viceprimar - Morega costel cosmin, votdnd ordinea de

zi a gedin(ei. Sunt prezen(i l3 consilieri locali.
In urma votului exprimat on line ordinea de zi z qedin{ei este votatl cu

unanimitate de voturi ,pentru" (13).
Intrd in retea domnul Petrescu Ilie, intrebdnd pe doamna Lonea vsilica de ce

nu sunt pe ordinea de zi a Eedinlei adresele din partea formaliunii politice ALDE gi
Direcliei Publice Motru, rugand sr se ia act. Sunt prezen(i 14 consilieri locali.

Se trece la votarea proiectelor de hotir6re.
1. Proiect de hotrrare privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local pe anul

2020 qi estimiri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 2500 mii lei,
initiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotirdre.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotdrare este votat cu unanimitate

de voturi ,,pentru" (14).

2. Proiect de hotirare privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
681111.09.2020, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotdrdre este votat cu unanimitate

de voturi ,,pentru" (14).

D-na. Lonea rdspunde domnului Petrescu Ilie, menliondnd cd ordinea de zi a gedinlei
este cea propusi de domnul Primar iar cele doud adrese la care face dumnealui
referire nu sunt pe ordinea de zi.

Nemaifiind alte discutii gi puncte pe ordinea de zi, domnul preqedinte -
Alpredi claudiu declard inchisi gedin{a extraordinard de indatd a consiliului Local
Motru din data de 21.09.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal
intr-un singur exemplar original.

La prezentul proces - verbal vor fi anexate discu(iile on line.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
STROESC

NERAL,
ALPREDI C,I-AUDIU
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