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DlSPoz.tTIE
Privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin(5 ordinari publicl

in data de29.08.2019

PRIMARUL MUNICIPruLUI MOTRA, JANU GIGEL;

AvAnd in vedere:
Prevederile art.133 alin.(l), lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.3 lit.a), art. 196, alin.(l) lit.b) din
O.U.G.nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

IDISPI-fNTE:

Art. 1. Consiliul Local Motru se convoacd in qedinfd ordinard publicS, pentru ziua de 29 august
ZT-te, ot"l. 1600 , care va avea loc in sala de Consiliu cu proieclul ordinii de zi stabilit , conform
anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art.2. Proiectele de hotdrdre impreuni cu materialele aferente au fost inaintate la toate cele 6
comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru in vederea analizei, depunerii de
amendamente, dupd caz, ;i avizdrii acestora, conform situaliei avizdrii .

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

{rt. 4. Consilierii locali sunt invitafi a formula Ei a depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrAre aflate pe ordinea de zi .

Art. 5. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii r:r,. 55412004- Legea
contenciosului Administrativ, cu modifi carile ;i completdrile ulterioare.

Art. 6. Dispozifia va fi afigatd pe site-ul Primdriei Municipiului Motru qi se va comunica,
potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului - Judelul Gorj.
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Anexrladispozif i^n"....fr .9.........t.?*l.:.fl ....20tg

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirAre privind aprobarea actului adi(ional nr. 3 la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Motru nr.
4489115,02.2011 qi completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru , ini{iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrire privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea
deqeurilor, in conformitate cu art. 59, alin.l, Iit.I) din Legea nr. 2lll20ll ,
inifiator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea Listei de repartizare a locuinfelor de tip
ANL solicitan{ilor inscriqi pe lista de prioriti{i , ini{iator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotirire privind acordul C.L.Motru pentru vinzarea locuin(ei nr. 11 ,
Sc. 1, etaj 1, blocul B2G, Aleea Muncii nr. 3, Motru , doamnei Istrate Emilia
Mariana - titular contract de inchiriere, ini(iator Primar - Jianu Giget;

5. Proiect de hotlrire privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Motru in Consiliul de Administra{ie la Colegiul Tehnic Motru , ini(iator consilier
local - Col{atu Neghinl Constantin;

6. Proiect de hotlrire privind modificare a art. I ;i art. 2 din H.C.L.Motru nr.85
din 31.07.2014 qi acordarea unui mandat special, reprezentan{ilor Municipiului
Motru in Adunarea Generali a Ac{ionarilor pentru revocarea administratorului
special la SC UATAA Motru SA qi pentru desemnarea unui nou administrator
special , ini{iator Primar- Jianu Gigel;

7. intreblri qi interpeliri;
8. Probleme curentel

1. Raportul Anual intocmit de ADIA GORJ - privind activitatea desflqurati de
APAREGIO GORJ S:A. in 2018, inregistrat Ia Primiria Municipiului Motru
sub nr. 29365 I 06.08.20 19;

2. Adresa S.C.CORALIFARM SRL, inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub
nr. 545/12.08.2019;

3. Adresa nr. 71105.08.2019 a Sindicatului Liber Dreptatea din Direcfia Publici
Motru, inregistrati la consiliul Local Motru sub nr. 538/05.08.2019;

4. Adresa domnului Vasile Criqan inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub nr.
519t31.07.2019;

5. Adresa domnului Roven{a Valentin, reprezentant al grupei sindicale a
poli(iEtilor locali , inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
558/20.08.2019;

Aparatul al C.L.Motru,


