
Proces - verbal

incheiat azi 24.12.2020 cu ocazia gedin{ei extraordinare de indat[ a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut on line,

materialele au fost trimise de angajatele Aparatului Permanent on line membrilor
Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin gi doamnei

Secretar General - Stroescu Gina, iar qedinla se desfEqoard prin intermediul aplicaliei
WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local Motru").

La qedin{6 participi: 17 consilieri locali in functie (Pinoqanu Aurel,
Chifulescu Niculina, Sanda Ion, Huidu Vasile, Iorga Ion, Preda Florea, Mir;u
Vasile, Olaru Nicolae, Jianu Gigel, Matei Gabriel, David Constantin, Ardeiu R5zvan

Remus, Pintea Dumitru, Colfatu Neghin[ Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,

Giubelan Sorin qi Petrescu Ilie), domnul Morega Costel Cosmin - Primar al

municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului
Motru qi doamnele Lonea Vasilica ;i Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc consilierii locali: Bllan Vasile qi

Iovan Sorin Ioan.
D-na. Secretar General meniioneazd cd qedinJa este statutarS.

D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedinlei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de 17.12.2020.

in urma votului exprimat on line procesul verbal at qedin{ei ordinare
din data de 17.12.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (17).

Proiectul ordinii de zi al qedinlei extraordinare de indat[ a fost comunicat

de angajatele Aparatului Permanent in timp util membrilor Consiliului Local Motru.

Proiectul ordinii de zi este anexd la Dispozilia nr. 852124.12.2020 privind convocarea

Consiliului Local Motru in qedin(6 extraordinar[ de indat[ in data de 24.12.2020,

orele 1000, ce se desfEqoar[ prin intermediul aplica]iei WhatsApp (pe grupul

,,Consiliul Local Motru").
D-na. Secretar General roagd Preqedintele de qedin!6, domnul Sanda Ion, sd preia

lucrlrile qedinlei.

Dl. Preqedinte preia lucrdrile ;edinfei qi supune la vot ordinea de zi a sedintei

extraordinare de indat6.

Proiectul ordinii de zi
1. Proiect de hotirflre privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local pe anul

2020 qi estimiri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 83,95 mii lei,

ini{iator Primar - ec. Morega Costel Cosmin;
2. Proiect de hotlrire pentru aprobarea scutirii la platl a impozitului pe clidire

qi terenul aferent pentru investi{ia realizatd pe r^za administrativ-teritoriall
a Municipiului Motru de citre SC Leurda Impex SRL, ini{iator Primar - ec.

Morega Costel Cosmin;
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3. Proiect de hotirffre pentru aprobarea scutirii la platl a impozitului pe clldire
qi terenul aferent pentru investifia realizatil pe raza administrativ-teritoriall
a Municipiului Motru de citre SC Nelcar Dam SRL Motru , ini{iator Primar
- ec. Morega Costel Cosmin;

Intrd in reJea domnul Iovan Sorin Ioan, votdnd ordinea de zi a;edinfei. Sunt
prezenli l8 consilieri locali.

In urma votului exprimat on line ordinea de zi a sedintei este votatl cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Se trece la votarea proiectelor de hotlrdre.
L. Proiect de hotlrAre privind aprobarea rectificirii Bugetului Local pe anul

2020 qi estimlri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 83,95 mii lei,
ini{iator Primar - ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Presredinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotdrdre este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

2. Proiect de hotlrflre pentru aprobarea scutirii la platl a impozitului pe clldire
qi terenul aferent pentru investi{ia realizati pe rarza administrativ-teritoriali
a Municipiului Motru de citre SC Leurda Impex SRL, ini{iator Primar - ec.

Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului exprimat on line proiectul de hotdrdre este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

3. Proiect de hotlrflre pentru aprobarea scutirii la plati a impozitului pe clldire
qi terenul aferent pentru investi{ia realizatil pe raza administrativ-teritorial5
a Municipiului Motru de cltre SC Nelcar Dam SRL Motru , ini{iator Primar
- ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;^edinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
in urma votului exprimat on line proiectul de hot[rdre este votat cu 17 voturi

,,Pefltru"'

Nemaifiind alte discu(ii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Pre;edinte -
Sanda Ion declard inchisi qedin{a extraordinarl de indatd a Consiliului Local Motru
din data de 24.12.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un
singur exemplar original.

La prezentul proces - verbal vor fi anexate disculiile on line.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
STROESC
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