
Proces - verbal

incheiat azi 27.12.2021 cu ocazia convoclrii qedin{ei 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
qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinla se desfbqoard prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").

La qedin!6 sunt prezenli 18 consilieri locali din cei 19 in funcfie, domnul
Morega Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina -
Secretar General al municipiului Motru qi doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. Lipseqte domnul consilier local
Preda Florea.

Av6nd in vedere cE domnul Preqedinte de qedinf6, Preda Florea, lipseqte,
doamna Secretar General roagd consilierii locali sd fac[ propuneri pentru alegerea
preqedintelui de qedinf[ in vederea conducerii lucr[rilor gedinfei extraordinare de
indat[ din data de27.12.2021.

Domnul consilier local Ardeiu Rdzvan Remus propune pe domnul consilier
local Mirsu Vasile ca pregedinte de qedin!5.

In urma votului exprimat propunerea este votatl cu 16 voturi ,rpentru".
Doamna Secretar General rcagd" pe domnul Preqedinte de qedin{[,

Mirqu Vasile, sd preia lucrdrile qedinfei.
Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi a gedin{ei:

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlr6re pentru modificarea art. I al HCL nr. 33/05.04.2021
privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in
Adunarea Generali a Ac{ionarilor la societatea comerciali U.A.T.A.A.
Motru S.A., ca urmare a demisiei domnului consilier local Sanda Ion,
ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

in urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu 16 voturi ,,pentru".

Se trece la votarea proiectului de hotdrdre.

1. Proiect de hotirire pentru modificarea art. I al HCL nr. 33/05.04.2021
privind desemnarea reprezentan(ilor Consiliului Local Motru in
Adunarea Generali a Ac(ionarilor la societatea comerciali U.A.T.A.A.
Motru S.A., ca urmare a demisiei domnului consilier local Sanda Ion,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;



Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

in urma votului exprimat proiectul de hot[rdre este votat cu 9 voturi ,,pentru",
I vot,,impotrivd" ;i 8 ,,ab!ineri".

Domnul Pre;edinte declarl qedinla inchis6.
Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original la care se

vor anexa disculiile online.
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