
Proces - verbal

incheiat azi 22.12.2021 ct ocazia convocdrii qedinlei extraordinare de indatd
a Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut online, materialele
au fost scanate ;i trimise de doamna Ursoniu Ana Daniela online, pe adresele de
email, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin
gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edin{a se desfrqoard prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").

La qedinJd sunt prezen[i 14 consilieri locali din cei 19 in funcfie, domnul
Morega Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina -
Secretar General al municipiului Motru si doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc domnii consilieri locali:
Bdlan Vasile, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Petrescu Ilie gi Pintea Dumitru.

Doamna Secretar General rcagd" pe domnul Preqedinte de qedinfd, Preda
Florea, si preia lucrdrile qedin{ei.

Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi a sedintei:

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 qi
estimrri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 4041,45 mii lei,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

in urma votului exprimat ordinea de zi este votatd cu 14 voturi ,,pentru,,.

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre.

1. Proiect de hotlrffre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 qi
estimlri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 4041,45 mii lei,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte supune la vot art. I alproiectului de hotirdre.
In urma votului exprimat art. I al proiectului de hotdrAre este votat ct 12

voturi,pentru".
Dl. Preqedinte supune la vot art.2 al proiectului de hot6r6re.

In urma votului exprimat art. 2 al proiectului de hotdrdre este votat cu 13
voturi ,,pe[tru".
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrdre este votat cu 12 voturi ,pentru".

Domnul Preqedinte declard qedinla inchis6.
Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original la care se

vor anexa discufiile online.
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