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DrsPozrTrE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{I extraordinari - de indatl

in data de 03.09.2020

PRIMARAL MUNICIPIULUI MOTRU, JIANU GIGEL;

Avind in vederel
- Necesitatea aprobdrii Proiectului de hotdrdre privind aprobarea rectiflcarii Bugetului

Local pe anul2020 qi estimdri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 592.79 mii tei
. pentru a asigura plata drepturilor copiilor cu cerinle educalionale integrali in
invdt5mantul de stat, plata drepturilor persoanelor cu handicap. plata insotitorilor
persoanelor cu handicap ;i indemnizatiilor persoanelor cu handicapl

Prevederile art. 133 alin.(2), lir.a), art.134 alin.( I ) lit.a), alin.3 lit.b). art. 196. alin.( I ) lit.b) din
O.U.G.nr. 57/2019 pf.vind, Codul Administrativ.cu modificirile gi completdrile ulterioare;

DISPffhiE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoacd, prin mijloace electronice de comunicare, in gedinli
extraordinarr de indatf, pentru ziua de 03 septembrie 2020, orele 16.00 care va avea loc prin
intermediul aplicaliei whatsApp pe grupul ,,Primdria Morru", cu proiectul ordinii de zi stabilit.
conform anexei care face parte integranti din prezenta dispozilie.

Art 2. Proiectele de hotirare impreund cu materialele aferente au fost inaintat la
compartimentul de resort in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate.

Art. 3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi gi dispozilia de convocare se pun la
dispozilia consilierilor locali prin intermediul Aparatului permanent al c.L.Motru pe suporr
electronic.

Art. '1. Consilierii locali sunt invitali a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrdre aflat pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestati conform prevederilor Legii nr. 55412001- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afiqatd pe site-ul Primdriei Municipiutui Motru ;i se va comunica.
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru. Institutiei Prefectului -
Judelul Gorj.

SECRETAR GENERAL
STROESCU GINA


