
FLOr\{Anrra.
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

Nr din. il,o1, 2020

tr)rSPoz.tTlE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{i extraordinari - de indati

in data de 09.01.2020

PRIMARUL MANICIPIULUI MOTRA, JIANU GIGEL;

Avflnd in vedere:
Prevederile art.133 alin.(2), lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.4. art. 196, alin.(l) lit.b) din

O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

DISP[INTE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoacd in qedinfS extraordinar[- de indat[ , pentru ziua de 09

iannarie 2}2},orele 1600 , care va avea loc in sala de Consiliu cu proiectul ordinii de zi stabilit '
conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie'

Art. 2. Proiectele de hotirdre impreunl cu materialele aferente au fost inaintate la

compartimentele de resort in vederea intocmirii rapoartelor de specialitate.

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

h6rtie.

Art.4. Consilierii locali sunt invitati a formula qi a depune amendamente asupra proiectelor de

hotdrdre aflat pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr. 55412004- Legea

Contenciosului Administrativ, cu modificdrile qi completSrile ulterioare.

Art. 6. Dispozilia va fi afi;atd pe site-ul Primlriei Municipiului Motru qi se va comunica,

potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Motru, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj.
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Anexi
nr........ o(. ..2020

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrire privind alegerea pre9edintelui de qedinfi
pentru a conduce lucririle qedinfelor Consiliului Local Motru in
Iunile ianuarie, februarie qi martie 2020, ini{iator Primar- Jianu
Gigel;

2. Proiect de hotirire pentru aprobarea scutirii la plati a impozitului pe

clldire gi terenul aferent pentru investifia realizatd pe raza
administrativ-teritoriali a Municipiului Motru de cltre SC Nelcar
Dam SRL Motru , ini(iator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirAre privind validarea modificirilor introduse in
structura bugetului local, conform Dispozifiei Primarului
Municipiului Motru nr. 1007123.12.2019, ini{iator Primar - Jianu
Gigel;

4. Proiect de hotirire privind validarea modificirilor introduse in
structura bugetului local, conform Dispozi{iei Primarului
Municipiului Motru nr. 1016/30.12.2019, ini{iator Primar- Jianu
Gigel;

5. Proiect de hotlrffre privind modificarea art.l qi art. 2 din
H.C.L.Motru nr. 85 din 31.07.2014, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirfire privind acordarea unui mandat specialo

reprezentan{ilor Municipiuhii Motru in Adunarea Generall a
Ac{ionarilor pentru revocarea administratorului special Ia SC
UATAA Motru SA qi pentru desemnarea unui nou administrator
special, ini{iator Primar- Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrire privind cesionarea contractului de inchiriere
pentru apartamentului nr. 8, scara D, blocul Tl2, etaj 3, B-dul
Trandafirilor nr.2, Municipiul Motru, ini{iator Primar- Jianu Gigel;
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