
Proces - verbal

incheiat a2i21.08.2018 cu ocazia gedinlei extraordinare a Consiliului Local
Motru.

Sunt prezenli 14 consilieri locali din totalul de 19 in funclie. La gedinld
participb, doamna Secretar - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director
Direclia de Cultur[, doamna V[duva Angela - $ef Serviciu C.S.p.L.p.p.M,
domnul Corcoa!6 Eugen - Administrator special la S.C. UATAA Motru S.A.,
doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. De la qedin![ lipsesc consilierii locali:
Ardeiu Rdzvan Remus, Bulgariu Cristian, Cojocaru Ion, Petrescu Ilie qi Stelian
Vasile.
D-na. Secretar: - $edinla este statutard, fiind prezenti un numir de 14 consilieri

locali din cei 19 in funcfie, fapt pentru care lucrdrile pot incepe.
Domnul Preqedinte citeqte convocatorul:

Avind in vedere:
- Necesitatea rezolvdrii intereselor locuitorilor Municipiului Motru;
- Necesitatea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului

public de alimentare cu energie termicd nr. 4648 care expird in data de
29.08.2018;

in temeiul art. 39, alin.2 din Legea Administraliei Publice Locale nr.
21512001, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare, se convoci
Consiliul Local Motru in gedintd extraordinari in data de 21.08.2018, orele
1545, in sala de gedin!6 a consiliului Local Motru, av6nd urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotir6re privind prelungirea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu energie termicl nr.
4648129.08.2008, ini(iator Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu unanimitate

de voturi ,rpentrutt (14).
Dl. Preqedinte: - Trecem la dezbaterea proiectului de hotdrAre de pe ordinea de

zt.
1. Proiect de hotlrfire privind prelungirea Contractului de delegare a

gestiunii serviciului de alimentare cu energie termici nr.
4648/29.08.2008, inifiator - primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte dd citire proiectului de hot6rdre qi precizeazd cd acesta este insolit
de Expunere de motive, Raport de specialitate qi Contractul de dele gare a
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gestiunii serviciului de alimentare cu energie termicS, anexd a proiectului de
hotdrdre.

in timp ce domnul Preqedinte citegte proiectului de hotdrdre in sala de
qedintd intrd domnul consilier local Ardeiu R6zvan Remus, semndnd
Convocatorul pentru participare la qedinld, fiind prezen\i l5 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuvAnt. Dacd nu sunt

discu(ii supun la vot proiectul de hot6r6re aqa cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu
unanimitate de voturi pentru (15).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre atrecut.

Nemaifiind alte discu[ii domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile
gedinlei extraordinare a Consiliului Local Motru din data de 2L08.2018, fapt
pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.

Pregedinte de gedinfi,
IORGA ION STRO GINA
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