
Proces verbal

incheiat azi 26.ll.zo2o cu ocazia gedinlei extraordinare de indat[ a Consiliului Local

Motru. qedinln convocatd de domnul Primar prin dispozilia nr' 798126'll '2020 '

$edinfa se des{EEoard la sala Gicd Iorga. cu iespectarea mdsurilor luate pentru pandemie'

La gedin(d participa Primarul Municipiului Motru dl. Ec' Morega costel cosmin"

Secretarul General al Municipiului Motru. doamna Stroescu Gina. doamna Lonea Vasilica din

cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru qi 18 consilieri locali'

D-na secretar general precizeazdfaptul ca $edinla este statutarf, 9i se poate deslESura '

D-na secretar-'generai supune la uot procesul verbal al qedinlei de indath din data de

16.1 1 .2020. proces care este votat cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier local Jianu Gigel intreaba pe doamna secretar general daci s-a procedat corect

la qedinla di, data de 16. ll .2OrO. in sensui cd s-a depus jurdmdntul de cei 5 consilieri locali

inaintea alegerii pregedintelui de qedin![ qi dore;te sd se consemneze in procesul verbal cele

men!ionate.
D-nasecretageneralprecizeazdfaptulc6s-aprocedatcorect.
Dl. Sa,da intieaba cum funclio neazdconsiliul local dacd nu existd un regulament aprobat'

D-na Secretar general precizeazd faptul c6 se funclioneazd dup6 codul administrativ

deoarece nu s-a aprobat un regulament cadru '

Dl. PreEedinte Sanda Ion citeqte dispozilia de convocare a gedin{ei ;i proiectul ordinii de

Proiectul ordinii de zi cuprinde urmitoarele puncte:

l. proiect de hot6rdre privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 9i estimdri

2021 - 2023 prinrrp'li,]].ntu.e cu suma de 414 rnii lel. precum 9i buge-tul instituliilor publice

9i activitdlilor finanfate integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul 2020 qi estimdri 2021-

2023 prin suplirnentare cu sunla de 4,31 mii lei , iniliator Primar- ec. Morega Costel

Cosmin:

2. proiect de hotarire privind aprobarea Proiectul refelei unitdlilor de inv[[dmdnt

preuniversitar de stat de pe razaMunicipiului Motru care vor func{iona in anul qcolar

2o2l-2022.iniliatorPrimar.ec.MoregaCostelCosmin;
3. proiect de hot[rare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de

fbzabilitate pentru PROiECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A

TNFRASTRUCTURTT DE ApA $I APA UZATA iN JUDETUL GORJ, iniliator

Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

4. proiect de hot6rdre privind aprobarea planului anual de evolulie a tarifelor' conforn]

rezultatelor Analizei Cost--Beneficiu pentru PROIECTUL REGIONAL DE

DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA $I APA UZATA TX

JUDETUL GORJ, ini(iator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotdrire privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.

93128.05.2015 ,, privind darea in administrare aobiectivului ,, Capela Catedrala Motru"

cdtre Catedrala Ortodoxd Motru". iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotdrdre pentru revocarea H.C.L.Motru nr. 98103.09.2020 ,, privind

acordarea unui mandat special reprezentanlilor municipiului Motru in Adunarea

generald a Ac{ionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publica Motru S.A. pentru

;edinfa din data de 07.09.2020 respectiv din data de 11.09.2020" ,iniliator Primar- ec.

Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotdrdre privind parliciparea [J.A.T.Municipjul Motru in cadrul Programului

Operafional Competitivitate 2014-2020 cu proiectul ,. Inv[fdm6nt ONLINE de Calitate
in Municipiul Motru" gi asigurarea contribuliei de la bugetul local pentru finanlarea
proiectului, iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;



8. proiect de hotdrdre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 9i

urbanism qi aprobarla regulamentului de organizare gi funclionare al acestuia, iniliator

Primar- ec. Morega Costel Cosmin;
g. Proiect de hotdrare privind desemnarea reprezentantului UAT Motru in Adunarea

General[ a Asocialiei d" D"rroltare Intercomunitarl ADIA Gorj iniliator Primar- ec'

Morega Costel Cosmin;

lO.proiect de hotdr6re privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local al Municipiului Motru, i*niliator Primar- ec. Morega costel cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi care este votatl cu unanimitate de

voturi( 1 8).

Se trece la dezbateri:

1. proiect de hotdrire privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 qi estimdri

2021-2023prirtsuplirnentarecusumade414miilei,precumgibugetulinstituliilorpublice
gi activitalilor finanfate integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul 2020 Ei estimdri 2021-

2023 prin suplimentare cu suma a" +,:l mii lei , initriator Primar- ec' Morega Costel

Cosmin;
Dl presedinte d5 cuv6ntul domnului Periqoreanu Mircea ;ef serviciu buget. finan{e '

contabilitate . pentru a susline raportul de specialitate gi pentru a da lamuriri cu privire la

rectificarea de buget.
Dl.perigoreanu susline cele prezentate in raportul de specialitate motivind faptul ca

aceasta rectificare trebuie frcuta urgent, astfel inc6t. sa se poatd asigura o parte din cheltuielile

secliunii de funclionare pand la sfhrqitul anului, prin achitarea drepturilor salariale ale lunii

noiembrie. plata facturilor restante pentru serviciili prestate de SC Direclia Publica Motru SA'

plata lacturilor |a energia electricd, agent termic, apf, canal qi a subvenliei diferenli pre! intre

prelul de producfie qi preful de facturare la popula!-ie pe luna octombrie. Se impune rectificare

cu suma de 4l4mii lei ;i modificarea Programului de investilii pe anul 2020 precum qi bugetul

instituliilor publice qi u"iiritalitor finan(ate Integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul 2020 qi

estinriri 2O2l-2023 prin suplirnentare cu suma de 4'31 mii lei'

Dl. prirnar precizeazdfaptul c5 a artrilizat toate sumele. au fost luali banii de la un capitol la

altLrl. sumele au fost peniru ptutr lucririlor Direc{iei Publice, achitare datorii cbtre UATAA" Aparegio'

salari ile angaja{i ilor din primdrie.

NeavAnd amendamente la proiectul de hotdrdre ;i nici modificdri dl Preqedinte supune la vot

proiectul de hotdrire pe articole.
Dl.Pre;edinte dI citire art.l ;i il supune la vot'

Art.l Se aprobd rectificarea Iiugetului Local pe anul 2020 9i estimari 2021 - 2023 prin

suplimentare cu suma de 414 mii lei ' conform anexei 1 la prezenta hot[r6re'

Art. 1 este votat cu unanimitate de voturi (18' Voturi)
Dl.Pregedinte di citire art.2 qi il supune la vot'

Aft.2 Se modificd programul de investilii pe anul 2020 . conform anexei 2la prezenta hotdrdre'

Art.2 este votat cu unanimitate de voturi ( 18. Voturi)
Dl.Preqedinte dI citire art'3 qi il supune la vot.

Art.3 Se aprobd rectificarea bugetul instituliilor publice qi activitdlilor finan{ate integral sau

p"ryi"f din venituri proprii pe anul 2020 si estimdri202l-2023 prin suplimentare cu suma de 4'31

mii lei , conform anexei 3 la prezenta hot[rdre.
Art. 3 este votat cu unanimitate de voturi (18. Voturi)

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in integralitate in forma prezentatd.

Pt. - unanimitate (18. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul c6 proiectul de hotdrdre a implinit numdrul de

voturi necesar pentru adoptarea unei hotdrdri fiind votat cu unanimitate , respectiv l8 voturi

pentru.
2. Proiect de hotlrdre privind aprobarea Proiectul re{elei unitdlilor de invdfdm6nt

preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor funcliona in anul qcolar

2021 - 2022 , iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;



Dl. Primar aduce la cunoqtin{a faptul cd a inaintat adrese la unitplile Ecolare qi in raspun

unitalile de inv6!6mdnt au preci.zat cum vor funcliona in anul qcolar 2021-2022' De

asemenea dl. Primar specifica faptul c[ se doreqte la Colegiul Tehnic o clas6 cu profil

comercial, pentru care va face toate demersurile in acest sens. Structura unitalilor de

invilamdnt este aceeaEi ca 9i anul 2020-2021'

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re in forma prezentatd'

Pt. - unanimitate (18. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul cd proiectul de hotdrdre a implinit numirul de

voturi necesar pentru adoptarea unei hot[idri fiind votat cu unanimitate ' respectiv 18 voturi

pentrLl.
sala de qedinla intr[ si domnul consilier local Petrescu Ilie fiind prezenli l9 consilieri

locali din cei l9 in funclie.
3. proiect de hotaidre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de

fezabilitate pentru PROiECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A

INFRASTRUCTURII DE ApA $I APA uzATL iN "luonlul GORJ, iniliator

Primar- ec. Morega Costel Cosmin:

Dl preSedinte S]anda Ion fiind reprezentantul municipiului Motru in AGA la

APAREGIOGORJ'faceunelep...i,a.ilaacestproiect.Principalelemssuriale
proiectului urmdresc reabiltarea. extinderea qi modernizarea infrastructurii de apd 5i apd

uzatd din aria de proiect. respectiv reabilitarea 9i extinderea surselor de apa' a

aducliunilo. Ei gorpoalriilor de apd. reabilitarea_gi extinderea arterelor de distribulie a

apei potabile. rJaUititarea qi extind...u relelelor de colectare a apelor ]uzate' reabilitarea

. stafiilor de epurare, fiind un proiect de 200 miliaone EURO . pt Motru aproximativ 17

milioane EURO. frra TVA
Dl primar susfine faptul c[ este necesar adoptarea unei hotdr6ri de consiliu local pentru

aprobarea indicatoriior tehnico economici qi a studiului de fezabilitate pentru proiectul

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apd gi apd uzatd injudetul Gori precum 9i

aprobarea cofinan!f,rii proiectului. condilie neceiarA pentru aprobarea cererii de

finanlare.
Contribu[ia Municipiului Motru la cotinanlarea Proiectului este de 2oh din valoarea

eligibild a proiectului in cuantum de 354356 EURO. lara TVA.

Dl. .lianu precizeazdcd este un program in derulare qi Motru trebuie sd aprobe suma de

bani Pt. cofinanfare.
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd'

Pt. - unanimitate ( 19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul cd proiectul de hotdrAre a implinit numdrul de

voturi necesar pentru-adoptaiea unei hotariri fiind votat cu unanimitate, respectiv 19 voturi

pentru.
4. proiect de hotdrAre privind aprobarea planului anual de evolulie a tarifelor, conform

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru PROIECTUL REGIONAL DE

DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA $I APA UZATA iN
JUDETUL GORJ, iniliator Primar- ec. Morega Costel cosmin;

Dl.preqedinte specificd faptul calarifele din Gorj sunt pe ultimul loc. S-a evitat sd se punS;i rata

inflaliei. Preciieazd,faptul cd daci prelurile nu cresc, banii pentru proiect o sd se piarda.

Di.Primar precizeazdfaptul cd una din condilii pentru a nu se pierde proiectul este acela de a

cre;te prelurill. S-a venit cu un plan anual de evolufie a tarifelor practic o strategie de tarifare'

Dl. Jianu precizeazd,faptul cd trebuie aprobat pentru a nu se pierde proiectul .

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotarAre in forma prezentatd.

Pt. - unanimitate ( 19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul cd proiectul de hotdrdre a implinit num[rul de

voturi necesar pentru adoptarea unei hotdrdri fiind votat cu unanimitate , respectiv 19 voturi
pentru.

5. Proiect de hotirdre privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.
93128.05.2015 .. privind darea in administrare a obiectivului ., Capela Catedrala Motru"
cdtre Catedrala Ortodoxd Motru". iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;



Dl. primar precizeazd faptul c5 trebuie fEcuti aceastA indreptare. respectiv din Catedrala

Ortodoxd Motru se va veni cu Parohia Motru cu hramurile Sf6nta Treime $i Cuvioasa

Parascheva din Municipiul Motru. Aqa este solicitarea preotului paroh'

Dl. preda doreqte ca de acest l6caq sd beneficieze toli locuitorii Municipiului Motru.

Dl. prirnar precizeazd faptul c[ avem specificat acest lucru in Hotirdrea anterioard . si nu se

modific[. rf,mdne la f-el.

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotar6re in forma prezentatd'

Pt. - unanimitate ( 19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul cd proiectul de hotdrdre a implinit num6rul de

voturi necesar pentru" adoptarea unei hot[i6ri fiind votat cu unanimitate . respectiv 19 voturi

pentru.
6 Proiect de hotdrdre pentru revocarea H.C.L.Motru nr. 98103'09'2020 ,' privind

acordarea unui mandat special reprezentanlilor municipiului Motru in Adunarea

generall a Aclionarilor la Societatea Comercial5 Direclia Publicl Motru S.A. pentru

qedinla din data de 07.09.2020 respectiv din data de 1 1.09.2020" , iniliator Primar- ec.

proiect de hotdrdre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 9i

urbanism qi aprobarla regulamentului de organizare gi funclionare al acestuia. iniliator

Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotf,rAre in forma prezentat[.

Morega Costel Cosmin:
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezenlatd'

Pt. - 9 voturi ;i l0 ablineri
D-na secretar general precizeazdfaptul c[ proiectul de hotdrAre nu a implinit numdrul de

voturi necesar pent; adoptarea unei hot[rdri fiind votat cu 9 voturi pentru gi 10 ablineri, fapt

pentru care se va emite hotdrare de respingere a proiectului.

7. proiect de hotdr6re privind participarea U.a.T.trrtrrnicipjul Motru in_cadrul Programului

Operalional Compeiitivitate 2014-2020 cu proiectul ,, invd{[mdnt ONLINE de Calitate

in Municipiul Motru" qi asigurarea contribufiei de la bugetul local pentru finanfarea

proiectului, initriator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

Dl pregedinte precizeazdfaptul cd este un proiect bun'

bl. ereEedinte supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd'

Pt. - unanimitate (19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul cd proiectul de hotdr6re a implinit numdrul de

voturi necesar pentliadoptaiea unei hotaidri fiind votat cu unanimitate, respectiv 19 voturi

pelltru.
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Pt. - unanimitate (19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul c[ proiectul de hotar6re a implinit numdrul de voturi

necesar pentru adoptarea unei hotdrAri fiind votat cu unanimitate . respectiv l9 voturi pentru.

9. Proiect de hotdr6re privind desemnarea reprezentantului UAT Motru in Adunarea

Generall a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6 ADIA Gorj ini(iator Primar- ec.

Morega Costel Cosmin:
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re in forma prezentatd.

Pt. - unanimitate (19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd faptul cd proiectul de hotlrdre a implinit numdrul de voturi

necesar pentru adoptarea unei hotiriri fiind votat cu unanimitate . respectiv 19 voturi pentru.

10. Proiect de hotir6re privind organizarca comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Motru, iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

Se trece la propuneri pentru comisiile de specialitate.
coMtstA NR. I Activitdli economico-financiare, administrarea domeniului public qi privat - 7

consilieri locali ;

Dl. Iorga propune din partea PNL pe dl Sanda qi Dl. Jianu
Dl Petrescu propune pe dl. David
Dl. Mirqu propune pe dl. Ardeiu, d-ra Petriqor qi dl. Mirqu



in ,.*a propunerilor ftcute comisia nr. I are urmitoarea componen!5:

COM|SIA NR. 2 Amenajarea teritoriului qi urbanism, realizarea lucririlor publice. conservarea
monumentelor istorice gi de arhitectur6 -7 consilieri locali;

Dl. Sanda propune pe domnii: Jianu, Iovan, Iorga
Dl. Petrescu propune pe dl. David

^ Dl Mirgu propune pe domnii:Pinoqanu, Giubelan. Collatu
In urma prounerilor flcute comisia nr.2 are urmdtoarea componenld:

1. Mirqu Vasile
2. Ardeiu RIzvan Remus
3. Petriqor Florentina Eugenia
4. Jianu Gigel
5. Sanda Ion
6. Petrescu llie
7. Huidu Vasile

l. Pinoqanu Aurel
2. Giubelan Sorin
3. Col{atu Neghini Constantin
1. Jianu Gigel
5. Iorga lon
6. Iovan Sorin Ioan
7. David Constantin

l. Col{atu Neghini Constantin
2. Mirqu Vasile
3. Ardeiu RIzvan Remus
4. Pintea Dumitru
5. Iorga Ion
6. David Constantin
7. Preda Florea

l. Matei Gabriel
2. Giubelan Sorin
3. Olaru Nicolae
4. Pintea Dumitru
5. BIlan Vasile
6. Chifulescu Niculina
7. Petrescu Ilie

consilier local , ales pe listele PSD;
consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local, ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PNL ;
consilier local , ales pe listele PNL ;
consilier local , ales pe listele ALDE;
consilier local , ales pe listele Alian(ei USR- PLUS;

consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PNL ;
consilier local , ales pe listele PNL ;
consilier local o ales pe listele PNL ;
consilier local , ales pe listele PMP ;

consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local o ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PNL;
consilier local , ales pe listele PNL ;
consilier local, ales pe listele PMP ;
consilier local , ales pe listele Alian{ei USR- PLUS ;

CoMISIA NR. 3 Juridici gi disciplind, respectarea drepturilor gi libertAfllor cetd{enilor, sesiziri qi

reclamatii -7 consilieri locali;
Dl. Iovan propune pe domnii: Pintea, Iorga
Dl. Mirqu propune pe domnii: Col1atu, Mir;u, Ardeiu
Dl. Huidu propune pe dl. Preda
Dl. Petrescu Propune pe dl. David

in urma prounerilor frcute comisia nr. 3 are urmdtoarea componenfd:

CoMISIA Nn.4 invitamAnt. sdndtate gi familie. qtiin{5. culte qi sport -7 consilieri locali;
Dl Jianu Propune pe domnii Pintea. B[lan
Dl. Pintea propune pe domnul Petrescu

^ Dl. Mirqu propune pe domnii: Matei. Giubela, Olaru qi d-na Ghiplescu
ln urma prounerilor fEcute comisia nr.4 are urm5toarea componentA:

consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local, ales pe listele PSD ;
consilier local, ales pe listele PSD ;
consilier local, ales pe listele PNL;
consilier local, ales pe listele PNL ;
consilier local, ales pe listele P.M.P;
consilier local, ales pe listele ALDE;



Comisia nr. 5. Protec{ia mediului qi turism, serviciul cdtre populafie, come4, agriculturd qi
silviculturd- 5 consilieri locali;

Dl.Iorga propune pe domnii :Bdlan, Iovan
Dl. Mirqu propune pe dl. Pinoqanu qi d-ra Petriqor
Dl. Preda propune pe dl. Huidu

in urma prounerilor frcute comisia nr. 5 are urmdtoarea componenli:

1. Pinoqanu Aurel consilier local, ales pe listele PSD ;
2. PetriEor Florentina Eugenia consilier local , ales pe listele PSD ;
3. Balan Vasile consilier local , ales pe listele PNL ;
4. Iovan Sorin loan consilier local , ales pe listele PNL;
5. Huidu Vasile consilier local , ales pe listele Aliantei USR-PLUS ;

Comisia nr. 6. Munca. proteclie gi asisten{d socialS. protec}ie copii -5 consilieri locali:
Dl. Mirqu propune pe domnii: Olaru. Matei

^ 
Dl.Pintea propune pe dl. Sanda , Preda qi d-na Chilulescu

In urma prounerilor fbcute comisia nr. 6 are urmdtoarea componenfd:

Domnul pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Motru. cu propunerile fEcute

Pt. - unanimitate (19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd. faptul cd proiectul de hotdrAre a implinit numdrul de voturi

necesar pentru adoptarea unei hotdriri fiind votat cu unanimitate . respectiv 19 voturi pentru.

Nemaiflind alte discutii sedinta s-a incheiat . fapt pentru care s-a intocmit prezentul proces
verbal.

l. Olaru Nicolae
2. Matei Gabriel
3. Sanda Ion
4. Chi(ulescu Niculina
5. Preda Florea

Preqedinte de qedin{i,
Consilier local - Sanda Ion

consilier local, ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PNL ;
consilier local, ales pe listele P.M.P;

consilier local , ales pe listele Alianfei USR-PLUS ;

Secretar General,
jr. Stroescu Gina



Comisia nr. 5. Proteclia mediului qi turism, serviciul cdtre popula{ie, comerf, agricultura gi
silviculturd- 5 consilieri locali;

Dl.lorga propune pe domnii :Bdlan, Iovan
Dl. Mirqu propune pe dl. Pinoqanu qi d-ra Petriqor
Dl. Preda propune pe dl. Huidu

in urma prounerilor flcute comisia nr. 5 are urmitoarea componenfi:

1. Pinoqanu Aurel consilier local , ales pe listele PSD ;
2. Petriqor Florentina Eugenia consilier local, ales pe listele PSD ;
3. Balan Vasile consilier local , ales pe listele PNL ;
4. Iovan Sorin Ioan consilier local , ales pe listele PNL;
5. Huidu Vasile consilier local, ales pe listele Alian{ei USR-PLUS ;

Comisia nr. 6. Muncd, proteclie qi asistenj[ sociald. protecfie copii -5 consilieri locali:
Dl. Mirgu propune pe domnii: Olaru , Matei

^ 
Dl.Pintea propune pe dl. Sanda, Preda qi d-na Chilulescu

In urma prounerilor ftcute comisia nr. 6 are urmdtoarea componenld:

l. Olaru Nicolae
2. Matei Gabriel
3. Sanda Ion
4. Chi(ulescu Niculina
5. Preda Florea

consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local , ales pe listele PSD ;
consilier local, ales pe listele PNL ;
consilier local, ales pe listele P.M.P;

consilier local , ales pe listele Alianfei USR-PLUS ;

Domnul pregedinte supune Ia vot proiectul de hotdrdre privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Motru, cu propunerile ftcute

Pt. - unanimitate (19. Voturi)
D-na secretar general precizeazd, faptul cd proiectul de hotdr6re a implinit numlrul de voturi

necesar pentru adoptarea unei hotdr6ri fiind votat cu unanimitate , respectiv l9 voturi pentru.

Nemaifiind alte disculii qedinfa s-a incheiat , fapt pentru care s-a intocmit prezentul proces
verbal.

Preqedinte de gedin(i, Secretar eral,
Consilier local - Ion jr.
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