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Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin([ ordinari

in data de 17.12.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRA, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere:
Prevederile art.l33 alin.(l), lit.a). art.134 alin.(l) lit.a), alin.3 lit.a), art. 196, alin.(1) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

DISPLTN[E:

Art. l. Consiliul Local Motru se convoac[ in gedinld ordinarf, . prin miiloace electronice de
conrunicare. pentru ziua de 17 decembrie 2020, orele 1600, care va avea loc prin intermediul
aplicatiei WhatsApp pe grupul ..CONSILIUL LOCAL MOTRU". cu proiectul ordinii de zi
stabilit. conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 2. Proiectele de hot6rdre impreunf, cu materialele aferente au fost inaintate pe suport
electronic la toate cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru in vederea analizei.
depunerii de amendamente, dupdcaz" gi avizdrii acestora. conform situatiei avizdrii.

Art. 3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi ;i dispozilia de convocare se pun la
dispozitia consilierilor locali prin intermediul Aparatului Permanent al C.L.Motru pe suport
electronic.

Art. 4. Consilierii locali sunt invitali a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrAre aflate pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestatf, conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea
Contenciosului Administrativ. cu modificarile gi completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afiqatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru gi se va comunica,
potrivit legii. prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Jude{ul Gorj.

SECRETAR
EC. M IN JR. STRO GINA
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Proiectul ordinii de zi

l.Proiect de hotdrdre privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor
locale qi amenzilor pentru anul2021. prin indexarea cu rata inflafiei de 3,802, iniliator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de
reduceri qi scutiri la plata impozitului pe cl6diri gi terenuri in vederea credrii de noi locuri de
muncd de cdtre intreprinderile care isi au sediul Ei desfrgoara activitatea in Municipiul Motru:
iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin:

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind procedura de
acordare de reduceri gi scutiri la plata impozitului pe cl6diri qi terenuri pentru intreprinderi in
vederea atragerii de investilii Ei susfinerea dezvoltdrii durabile a Municipiului Motru; ini{iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;

1. Proiect de hotdr6re privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU..
MODIFICARE FATADA 5I SCUTMBARE DE DESTINATIE DIN LINITATE FINANCIAR
-BANCARA iN uorpr SI RESTAURANT. coNSTRUTRE EXTTNDERE i renasAj Si
PARCARE AUTO,. initiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

S.Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Motru ce vor
tace parte din Consiliile de Administra{ie ale unitAlilor de invdt[m6nt din municipiul Motru.
iniliator Primar ec.Morega Costel Cosmin:

6. Proiect de hotdr6re privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Motru in Comisia
de Evaluare gi Asigurarea Calitdlii in unitdlile de invdfdmAnt din Municipiul Motru, initiator
Prirnar ec. Morega Costel Cosmin:

7. Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
Generald a Actionarilor a S.C. APAREGIO Gorj S.A., iniliator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

8.Proiect de hotdrdre privind aprobarea ,,Programului de mdsuri pentru prevenirea gi
combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros, noiembrie
2020 - martie 2021". iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

9.Proiect de hotirAre privind aprobarea Planului de acliuni sau lucrdri de interes local pentru
repartizarea lunard a orelor de muncl prestate de persoanele majore apte de muncd beneficiare
de ajutor social, conform prevederilor Legii rr.41612001. pentru anul202l, iniliator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

l0.Proiect de hotardre privind acceptarea ofertei de donatie a Societdlii ITALIAN KNITWER
SRL pentru terenul in suprafala de 376 mp situat in Municipiul Motru, Aleea Teilor inscris in
cF 39611 a Municipiului Motru, iniliator Primar ec. Morega Costel cosmin;
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