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RAPORT DE ACTIVITATE AL

COMISIEI de SPECIALITATE NR. 6 a C.L. Motru pe anul 2021

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare qi func(ionare al
Consiliului Local Motru, potrivit cirora Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte
Consiliului Local un raport anual de activitate, Comisia nr.6 ,,ML)-NCA, PROTECTIE $I
ASISTENTA SOCnlA, pROtpCTIE COPII" depune urmitorul raport de activitate pe anul
2020.

Comisia are in componen(I5 consilieri locali Ei anume:
1. Olaru Nicolae consilier local, ales pe listele PSD ;
2. Matei Gabriel consilier local , ales pe listele PSD ;
3. Sanda lon consilier local, ales pe listele PNL - prqedinte
4. Chi{ulescu Niculina consilier local, ales pe listele P.M.P- secretar
5. Preda Florea consilier local, ales pe listele Alianfei USR-PLUS ;

Conform Regulamentului de organizare gi func{ionare al C.L. Motru s-a stabilit ca

toate proiectele de hotlrire ce vor fi supuse aprobirii in gedin(a ordinarl publici sI fie
anallzate qi dezbitute in vederea avizlrii de citre toate comisiile de specialitate.

Astfel comisia nr. 6 s-a intrunit in qedin{i in penultima miercuri din lunl la orele 1800 qi

a analtzat qi dezbltut toate proiectele de hotirire inscrise pe ordinea de zi a qedin(elor

ordinare.
in cadrul qedinfelor s-au analizat gi s-au dezbltut toate proiectele de hotlrire

inscrise pe ordinea de zi a qedin{elor ordinare.
dezbitut toate proiectele de hotirire inscrise pe ordinea de zi a qedin{elor ordinare.

Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constind in avizarea acestora,
precum qi eventualele amendamente care s-au adus de cltre membrii comisiei.

In perioada 01.01.2021 - 31.12,2021 Consiliul Local Motru a adoptat un nr. de

182 hotlriri.
in conformitate cu prevederile art. 133 din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul

Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Motru s-a intrunit in perioada analizatl in 8

qedin{e^ordinare, 16 qedin{e extraordinare de indatl convocate de primar.
in qedinfl ordinarl au fost adoptate 119 hotIrflri, in qedin(I extraordinarl de indati au

fost adoptate 63 hotlrflri .

Situafia hotlrflrilor adoptate este prezentatl in tabelul de mai jos:

Nr.
Crt

Nr. Hotdrdre DENUMIREA HOTARARII

1 v28.0r.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald a
Municipiului Motru pe perioada 2021 -2027

2. 2128.01.2021
Modificati de

HCL nr.
23t05.02.2021

privind aprobarea delegdrii gestiunii serviciului de

transport public local din Municipiul Motru, aprobarea
Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii
serviciului de transport public local de cdldtori in
Municipiul Motru qi aprobarea proiectului Contractului de

delegare a gestiunii serviciilor publice de transport
persoane in aria teritoriald de competenfl a Municipiului
Motru, inclusiv anexele acestuia

a
J 3128.01.2021 privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2021 ;i

bugetul estimat pentru manifestlrile culturale

4 4/28.01.2021 privind aprobarea refelei unitdlilor de invdldmdnt
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care



vor functiona in anul $colar 2021-2022
5 s128.0r.202r privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publicd la

nivelul Municipiului Motru qi aprobarea Regulamentului
de organizare qi funclionare al Comisiei

6 6128.0r.202r privind constituirea Comisiei de analizd a cererilor in
vederea repartizdrli locuinlelor cu chirie din fondul locativ
al Municipiului Motru gi a Comisiei de solulionare a

contestafiilor

7 7128.0t.2021 privind constituirea Comisiei cu atribulii privind stabilirea
ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de locuinle
sociale si a Comisiei de solutionare a contestatiilor

8 8128.01.2021 privind aprobarea criteriilor inbaza cdrora se repartizeazd
locuinlele sociale aflate in domeniul public al Municipiului
Motru

9 9128.0t.202r pentru modifi care a art.7 din H.C.L. nr. 13 5 I 17 .72.2020,,
privind desemnare a r epr ezentan(i lor C onsiliului Local
Motru in Comisia de Evaluare gi Asigurarea Calit[1ii in
unitAlile de invdldmdnt din Municipiul Motru"

10. t0128.0r.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la reteaua de gaze aapartamentului nr.12, scara A, etaj 3,
bloc M8 , Bulevardul Gdrii, , Municipiul Motru, jud. Gorj

1l 1U28.0t.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la sistemul de distribulie gaze a scdrii A din blocul de

locuinle convenabileT 12, respectiv execulie lucrdri de

branqament Ei coloana comund distribulie gaze pe scarS Ei
lucrdri de bran;are individuala a locuinlelor delinute cu
chirie de Iorga Alexandru Gabriel, Tutild Adrian qi

Harapcea Sorinel

12. r2t28.0r.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
relelei de gaze naturale in localitatea Motru, sat insurdfei,
STR. Leurdei (378 m), solicitat prin certificatul de

urbanism rc. I 19 125.1 1.2020

13. 13128.0r.2021 privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin
certificatul de urbanism nr. 1 13/05.10.2020 pentru
amplasarea pe domeniul public a branqamentului electric al
domnului Enculescu Constantin Daniel, din Municipiul
Motru, sat RApa, str. Ulila Minei, rtr.12 iud. Gori

t4. t4128.0r.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la re{eaua de gaze a apartamentului nr. 3, scara 3, parter,
bloc2 Bis, Aleea Castanelor, Municipiul Motru, jud.
Go.j

15. 15128.01.202r privind acordul Consiliului Local Motru, in calitate de
administrator, in vederea executdrii lucrdrilor de
branqament electric la proprietatea Potang Naomi Mihaela
din Municipiul Motru, strada Motrului, w.25,la
solicitarea SC FEVALDAN Service SRL

t6 16128.0r.2021 privind prelungirea contractului de comodat, inregistrat sub
m.6700114.03.2011, respectiv darea in folosinlE gratuit6 a
spaliului proprietate privatd a Municipiului Motru, B-dul
Trandafiril or, zonarestaurant Valentina - Romarta, nr. 7 i
cdtre Asocialia Pensionarilor Speranfa din Municipiul
Motru

t7 17128.01.202r privind aprobarea racorddrii la refeaua de distribu[ie gaze a
instituliilor publice din Municipiul Motru respectiv
Colegiul Tehnic Motru, Colegiul George CoEbuc Motru,
$coala Gimnaziald nr. I Motru, $coala Gimnaziald,nr.2
Motru, Grddinila nr. 7, Grddinila cu Program Prelungit nr.



1, Cre;a, Sala de Sport Motru, Prim[ria Municipiului
Motru, Sediul ITL Motru, Casa de Culturd Motru, Casa

Multiculturald Motru, Piala CentralS Motru
18. 18128.0t.2021 privind validarea modificdrilor introduse in structura

bugetului local, conform Dispoziliei Primarului
Municipiului Motru nr. 828/09. 12.2020

19. t9128.01.202r privind validarea modificdrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispoziliei Primarului
Municipiului Motru nr. 829 I 10.12.2020

20. 20128.0t.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare qi

funcfionare al Consiliului Local Motru
2r. 2v28.0t.2021 privind alegerea preqedintelui de qedin{5 pentru a

conduce lucr5rile qedinlelor Consiliului Local Motru pe o
perioadd de trei luni , respectiv: februarie, martie qi aprilie
202r

22. 22128.0r.2021 privind acordul Consiliului Local pentru subinchirierea
unei inciperi din spaliul
inchiriat de Partidului Social Democrat Gorj - Filiala
Motru cu destinafia de sediu al organizaliei, situat in
Municipiul Motru, strada Justitiei

23. 23105.fr2.202t privind modificarea Anexei nr. 5 din cadrul art. 5 din HCL
Motru nr.2128.01.2021

24117.02.2,0i21 privind schimbarea destinaliei camerei nr. 5 din blocul C3,
situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr. 31A, din
locuinld social6 in sediul social al societdtii Directia
Publicd Motru S.A.

25. 25125.02.202r privind suslinerea funcliondrii secliei exteme din Motru a
$colii Populare de Art[ T6rgu Jiu cu disciplinele picturd qi

vioard

26. 26t25.02.202t privind aprobarea participarii echipei primdriei
municipiului Motru in Liga 2 de Minifotbal Amatori T6rgu
Jiu, Edilia 6,2020-2021 Ei alocarea sumei de 5000 lei
necesard echipei de minifotbal pentru participare

27. 27125.02.2021 privind deblocarea Str5zii Margaretei (zona dintre
Str.Tineretului Ei Colegiul Nalional George Coqbuc) qi

stabilirea sensului unic de circulatie in aceastS zond, cdtre
Strada Tineretului

28. 28125.02.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrdrilor de brangament la sistemul de alimentare cu
energie electricd al imobilului proprietatea Iorga Stelula
Roxana, situat pe strada Motrului, nr. 1A

29. 29125.02.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr. 10374118.03.2019 pentru
terenul in suprafafd de 5 mp din Municipiul Motru, zona
str. Minerului-Bl.J6, cu destinalia,, Flordrie"

30. 30/25.02.2021 pentru desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local
Motru in Comisia de concurs qi Comisia de solu[ionare a
contestafiilor la concursul/examenul organizat in vederea
ocupdrii funcliei de director financiar contabil in cadrul
Spitalului Municipal Motru qi avizareacomisiilor

31. 3112s.02.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea
in fondul locativ al municipiului Motru a locuinlei situate
in Municipiul Motru, str.Macului nr. 15, bl.H11, sc.1, etaj
4, ap.20, ca urrnare a faptului cd in derularea contractului a
intervenit decesul cumpdrdtorului Anghel Alexandru iar
preful locuinlei nu a fost achitat integral

24.



32. 3210s.04.202r privind aprobarea Programului de infrumusefare al
municipiului Motru pe anul202l

33105.04.202r privind desemnarea reprezentanlilor Municipiului Motru in
Adunarea Generald a Actionarilor la S.C.UATAA Motru
S.A.

34105.04.202r privind stabilirea modalitafii de selectare a

administratorilor la S.C. UATAA Motru S.A

35. 35105.04.2021 privind asocierea unitafii administrativ-teritoriale
Municipiul Motru cu unitdlile administrativ-teritoriale
judeful Gorj, Judelul Mehedinli, Oraq Tismana, Comuna
Cdtunele, Comuna Vdgiuleqti, Comuna Samarineqti,
Comuna Glogova, Comuna Bro;teni, Comuna Flore;ti,
Comuna $ovarna, Comuna Bala, Comuna $iEeqti in cadrul
asocialiei de dezvoltare intercomunitard,,ASOCIATIA
MICROREGILINII VALEA MOTRULUI"

36. 36105.04.2A21 privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucr[rilor de brangament la sistemul de alimentare cu
energie electricd al imobilului ,,Supermarket", situat in
Municipiul Motru, Aleea Teilor m.35-37, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 14109.03.2021

37. 37122.04.2021 privind asfaltarea drumului de acces de la interseclia cu
drumul nalional DN 67 pdnd la cimitirul din satul Roqiula

38 38122.04.202r privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2021 qi estimdri 2022 -2024 qi Bugetul
Instituliilor Publice ;i ActivitSlilor Finanfate lntegral sau

Par{ial din Venituri Proprii pe anul 2021 qi estimdri 2022 -
2024

39 39129.04.202r

40 40129.04.2021 privind aprobarea Planului de ac{iune privind
serviciile sociale administrate Ei finan(ate din bugetul
Consiliului Local Motru pentru anul2021

4U29.04.2021 privind aprobarea numlrului maxim de asisten(i
personali qi indemnizafii cuvenite plrin(ilor sau
reprezentan(ilor legali ai copilului cu handicap grav,
precum gi adultului cu handicap grav sau
reprezentantului sIu legal pentru Municipiul Motru

42 42129.04.2021 privind insuqirea in domeniul privat al Municipiului
Motru a Izlazului Comunal in suprafafi de 8,3760 ha Ei
valoare 81.600lei

43 43129.04.202t privind luarea la cunoqtin{I a Raportului de evaluare
pentru camera 78Jot 68, etaj II din Ambulatoriu
Motru, in vederea vinzirii prin licita(ie publicl cu
strigare conform H.C.L nr. 24128.02.2019

44 44t29.04.202r privind acordul Consiliului local Motru pentru
prelungirea contractelor de inchiriere ce au ca obiect
doul parcele de teren din municipiul Motru , zona Str.
Minerului - Piafa Centrali cu destinafia ,,Floririe"
(Roqcule{)

45. 45129.04.202t privind acordul Consiliului local Motru pentru
prelungirea contractelor de inchiriere ce au ca obiect
doui parcele de teren din municipiul Motru, zona
Aleea Liliacului - Bloc A2 cu destinafia,Comerf"
(Ghiocela)

46 46129.04.202t privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucririlor de branEament Ia sistemul de

aa
JJ.

34.

privind aprobarea Planului de Ordine gi Siguran(I
Publicl al Municipiului Motru pentru anul2021

4t.



alimentare cu api qi de canalizare al imobilului
proprietatea d-lui Biza Ion, situat pe strada Panduri,
nr.3, Municipiul Motru

47. 47129.04.202r pentru aprobarea de scutire la plata majoririlor de
intirziere pentru neplata in cadrul termenelor legale a

obliga{iilor de platl la bugetul local (impozite, taxe qi

amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice din
Municipiul Motru aflate cu sold la data de31.12.2020

48. 48129.04.2021 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale qi amenzilor pentru anul
2022

49. 49129.04.202r privind majorarea cuantumului alocafiei zilnice de
hranl acordati beneficiarilor din cadrul ,,Centrului
Reziden(ial de Asistenfn,si Integrare/Reintegrare
Sociall pentru Persoanele firi Adipost" qi

beneficiarilor din cadrul ,rCentrului Reziden{ial de

Asistenfi pentru Victimele Violenfei in Familie"
aprobat prin H.C.L .nr. 24 128.12.2017

50129.04.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Motru valabill cu 01.05.2021

51. 51129.04.202r privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea
unor misuri pentru gospod5rirea municipiului Motru,
precum qi constatarea Ei sanc{ionarea faptelor ce

52. s2129.04.2021 privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine
Publicl la nivelul Municipiului Motru

53129.04.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament Ia sistemul de

distribu(ie g ze a 8 imobile din Municipiul Motru

54. 54129.04.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament la sistemul de

alimentare cu energie electricl al imobilului
proprietatea Mlnescu Doina, situat in Municipiul
Motru, Strada Motrului nr.32 solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. 18111.03.2021

55. 55129.04.2021 privind aprobarea dirii in administrarea Spitalului
Municipal Motru a terenului qi clidirilor in care iqi
desflqoari activitatea aceasti unitate de interes local

56. 56129.04.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
prelungirea contractului de comodat care are ca obiect
spafiul in suprafafl de 15,12 m.p., situat in zona Pia(a
Centrali Motru

57 s7129.04.202r privind acordul de principiu al Consiliul Local Motru
pentru instalarea de clre RADIOCOM a unor
echipamente de broadcasting - emisie radiodifuziune in
FM pe terasa clidirii S.C. UATAA Motru S.A.

58. 58129.04.2021
incetati de
HCL nr.

176t20.12.2021

de modificare a HCL Motru nr.102128.06.2018 -
privind aprobarea proiectului "REABILITARE $I
DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU" qi a
cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr.
poR/20 1 7 I 10 I 10.11 10.2/TREGIUNI,
POR/20 1 7 I l0 I t0.t I 10.2/BI qi

POR/20 1 7 I l0 I 10.1 I 10.2 IITI, Axa prioritari I 0

50.

constituie contraventie

53.



Imbunitifirea infrastructurii educa{ionale, Prioritate
de investifii 10.1 Investifiile in educa{ie, qi formare,
inclusiv in formare profesionali, pentru dobflndirea de
competenfe;i invl{are pe tot parcursul vie(ii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educa{ie ;i formare,
Obiectiv Specific 10.2 Crqterea gradului de participare
la inviflmintul profesional Ei tehnic qi invi(are pe tot
parcursul vie{ii, Apel dedicat invE{Imintului
profesional si tehnic si invltlrii pe tot parcursul vietii

59. 59129.04.2021
Modificati de

HCL nr.
177120.12.2021

privind aprobarea documenta(iei tehnico-economice
(Faza DALI) qi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul "REABILITARE $I DOTARE
COLEGIUL TEHNIC MOTRU"

60 60129.04.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament la sistemul de
alimentare cu api qi de canalizare din Municipiul
Motru al imobilului SUPERMARKET LIDL, situat in
Municipiul Motru, Aleea Teilor nr.35-37

61. 6129.04.202r hotirire privind desemnarea reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea Generali a

Actionarilor la S.C. Direc(ia Publici Motru S.A

62. 62129.04.2021 privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei de

anahzil a cererilor in vederea repartizirii locuinfelor cu
chirie din fondul locativ al Municipiului Motru,
aprobarea Listei de prioriti{i in ob{inerea unei locuinfe
convenabile qi a listei de repartizare a locuinfelor cu
chirie (convenabile)

63. 63127.0s.2021 privind alegerea preqedintelui de gedinfl pentru
a conduce lucririle Eedin{elor Consiliului Local
Motru pe o perioadi de trei luni, respectiv: mai,
iunie si iulie 2021

64127.05.202r pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis
reprezentind scutiri la plata majoririlor de
intflrziere aferente impozitelor qi taxelor locale
datorate de citre intreprinderile care au calitatea
de contribuabili ai bugetului local al Municipiului
Motru

65 65127.05.2021 privind aprobarea proiectului cu titlul
,,Consolidarea capacitl{ii Spitalului Municipal
Motru in gestionarea qi STOP-area crizei sanitare
COVID -19, a cheltuielilor legate de proiect qi a

indicatorilor tehnico-economici"
66 66127.05.2021 pentru completarea HCL nr. 56129.04.2021

,,privind acordul Consiliului Local Motru pentru
prelungirea contractului de comodat care are ca
obiect spa{iul in suprafa{n de 15,12m.p. , situat in
zona Piata Centrall Motru"

67. 67127.05.2021 privind aprobarea aderirii UAT comuna Stlneqti
la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitarl de
utilitlfi publice pentru serviciul de alimentare cu
apI si de canalizare,,ADIA" Gori

68 68/27.05.2021 privind aprobarea contului anual de execu{ie pe
anul 2020

64.



69 69127.05.2021 privind aprobarea cuantumului burselor acordate
elevilor din invl(Imintul preuniversitar de stat din
municipiul Motru in anul 2020

70 70127.0s.2021 privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului
Local Motru in Consiliul Director;i in Adunarea
Generall a Asocia{iei Clubului Sportiv,,Minerul
Motru 2008"

7t 7y27.05.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucririlor de branqament la sistemul de
distributie g ze a 18 imobile din Municipiul Motru

72 72127.0s.2021 privind aprobarea Programului unitar de ac{iune
de combatere a vectorilor gi dlunitorilor din
Municipiul Motru pe anul2021

73 73127.05.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament la sistemul de
alimentare cu energie electricl al imobilelor
proprietatea MELNIC ECATERINA qi

SEMENESCU CRISTIAN _ BOGDAN
74. 74121.05.2021 privind constituirea Comisiei de selecfie a

candidafilor pentru posturile vacante de membri in
Consiliul de Administratie la Direcfia Publici
Motru S.A.

75. 75127.05.2021 pentru modificarea art. 1 din HotIrfirea
Consiliului Local Motru nr.34 din 05.04.2021

,,privind stabilirea modaliti{ii de selectare a

administratorilor la S.C. UATAA Motru S.A"
76. 76124.06.202r privind aprobarea,,PLANULUI DE ANALIZA $I

ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI
MOTRU'

77 77124.06.2021 privind aprobarea organigramei qi a statului de funcfii
al Spitalului Municipal Motru

78. 78124.06.202r privind aprobarea Regulamentului privind procedura
de emitere a Certificatului de Atestare a
Edificirii/Extinderii Construcfiei qi a Certificatului
Constatator

79 79124.06.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucririlor de branqament la sistemul de
alimentare cu energie electricl a imobilului
proprietatea Tudosie Florin Ilie

80. 80124.06.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament la sistemul de
alimentare cu energie electricl a imobilului
proprietatea Tirlea Mihai

81. 8U24.06.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucririlor de bran;ament la sistemul de
alimentare cu apI a imobilului proprietatea dJui Bu;oi
Cristea, situat in Municipiul Motru, localitatea Ripa,
nr.43

82 82124.06.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la refeaua de gaze a locuinfei nr.3, scara C,
parter, bloc M8 din Municipiul Motru, titular contract
inchiriere Mutu Loredana

83 83124.06.2021 privind desemnarea consilierilor locali in comisia de
vinzarea a spafiilor din Ambulatoriu Motru qi in



comisia de contestatii
84. 84124.06.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru

mutarea chiriaEilor din blocul de locuin{e sociale C3-
parter in camerele libere din blocul de locuinfe sociale
C7, si schimbarea destina(iei acestor camere

85 8s124.06.2021 privind darea in administrare a obiectivului Tirg
SEptiminal, cltre societatea Direc{ia Publici Motru
SA

86 86124.06.2021 privind luarea la cunogtinfi de cltre Consiliul Local al
Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru
cele 8 apartamente situate in municipiul Motru in
vederea vinzlrii

87. 87124.06.2021 privind aprobarea rectificlrii Bugetului Institufiilor
Publice qi Activitlfilor Finanfate Integral sau Par{ial
din Venituri Proprii pe anul2021 Ei estimiri 2022 -
2023 prin suplimentare cu suma de 14.155 mii lei

88. pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
qi funcfionarea teraselor sezoniere amplasate pe
domeniul public/prival al Municipiul Motru

89 89129.07.2021 privind constatarea incetirii de drept a mandatului de
consilier local al domnului Jianu Gigel Ei declararea ca

vacant a locului de consilier local definut de acesta in
Consiliul Local al Municipiului Motru

90 90t29.07.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament la sistemul de
alimentare cu apI a imobilului, proprietatea doamnei
Gogan Valeria, situat in sat Ripa, ulifa Teilor nr.2,
judetul Gorj

9I 91129.07.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament la sistemul de
alimentare cu energie electric6 a imobilului
proprietatea domnului Anton Andrei Cosmin, Motru,
str. Parcului nr. 7A, iudetul Gorj

92 92129.07.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branEament la sistemul de
alimentare cu energie electrici a imobilului
proprietatea doamnei Grldinaru Margareta

93129.07.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucririlor de branqament la sistemul de
alimentare cu energie electricl a imobilului
proprietatea domnului Ramescu Alexandru Mihai

94 94129.07.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la re{eaua de gaze a locuinfei nr. 13, scara
A, etaj 4, bloc M8 din Municipiul Motru, titular
contract inchiriere Zahiu Alina

95. 9s129.07.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la refeaua de gaze a locuinfei nr. 3, scara B,
bloc M8 din Municipiul Motru, titular contract
inchiriere Gurlu Cosmina

96. 96129.07.2021 privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la re{eaua de gaze a locuinfei nr.17, scara
1, etaj 4, bloc 3 din Municipiul Motru, titular contract
inchiriere Pifurci Raduliana Ecaterina

97. 97129.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul
administratorului drumului public local pentru
realizarea in zona drumurilor publice de interes local a

88124.06.2021

93.



lucrlrilor de branqamente qi racorduri executate pe
domeniul public Ia infrastructura tehnico-edilitarl
existentl in zonl gi pentru intervenfie in regim de
urgen(I, in caz de avarie, la refelele edilitare care se

executl pe domeniul public sau privat de pe raza
Municipiului Motru, judet Gorj

98. 98129.07.202r
Completati de

HCL nr.
136101.10.2021

privind atribuirea camerelor nr. 6, nr. 15 bis, nr. 18 Ei
nr.2l din blocul C3-parter, situat in Municipiul Motru,
Calea Tismanei, nr. 31A, societlfii comerciale
Aparegio Gorj S.A.- CED Motru pentru funcfionarea
birourilor in care iqi va desfiEura activitatea aceasti
societate

99. 99129.07.2021 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. I , Sc. 2, parter, bloc H16 , Strada
Macului, nr. 24,Municipiul Motru, doamnei Toma
Adriana - titular contract de inchiriere

100 100129.07.2021 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr.3, Sc. 1, parter, bloc H15 , Strada
Macului, nr. Z2rMunicipiul Motru, doamnei
Resmeri{i Silvia - titular contract de inchiriere

I 0 1 r0U29.07.2021 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1, Sc. A, parter, bloc TLl' Strada
Ar{arului, nr. 2rMunicipiul Motru, domnului Milca
Adrian - titular contract de inchiriere

t02 102129.07.2021 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 18, Sc. l, etaj 4, bloc Fl , Aleea
Castanului, nr.3, Municipiul Motru, doamnei
Gonciulea Larisa - Gabriela - titular contract de
inchiriere

103 t03129.07.202r privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1, Sc. 8, parter, blocul A2, Aleea
Liliacului, nr.3, Municipiul Motru, domnului
Stochean Liviu - Daniel - titular contract de inchiriere

r04 104129.07.2021 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 17, Sc. 1, etaj 4, bloc 6 bis, Aleea
Castanului, nr.4, Municipiul Motru, doamnei Samoill
Mariana - Dorina - titular contract de inchiriere

105 105129.07.2021 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr.2, Sc. 8, partero bloc A2, Aleea
Liliacului, nr.3, Municipiul Motru, domnului
Lauren{iu Cosmin - Lorin - titular contract de
inchiriere

106 106129.07.2021 privind acordul C.L. Motru pentru vhnzarea
apartamentului nr. 17, Sc.3, etaj 4, bloc G4, Aleea
Frasinului, nr.2,Municipiul Motru, doamnei Iacob
Marinela - Mihaela - titular contract de inchiriere,
inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin

107 r07129.07.2021 privind aprobarea mutlrii doamnei Sucili Ionela
Daniela din cameranr.2, Scara l parter, Bloc C3-
Iocuin{e sociale, pe care o define cu contract de
inchiriere, in camera nr.2l, Scara L, etaj 1, Bloc C7-
locuinfe sociale

108 108129.07.2021 privind alegerea pregedintelui de qedinfi pentru a
conduce lucririle;edin{elor Consiliului Local Motru pe
o perioadi de trei luni, respectiv: august, septembrie;i



octombrie 2021

109 109129.07.202r privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul
2021Si estimlri 2022 -2024 prin suplimentare cu
suma de 124 mii lei qi rectificarea bugetului
institufiilor publice ,si activitifilor finanfate integral sau
parfial din venituri proprii pe anul202l;i estimlri
2022 -2024 prin suplimentare cu suma deTlrl2 mii lei

110 110/01 .09.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(Faza DALI) qi a indicatorilor telnico-economici pentru
obiectivul "Reabilitare, Modernizare gi Dotare Colegiul
Na(ional George CoEbuc Motru"

111 r1U01.09.202r privind acordul Consiliului Local Motru pentru
extinderea refelei de distribufie gaze naturale in
Municipiul Motru pe strada Motrului, Calea Tismanei,
strada Kuznefov, strada Dafinului, strada
Glogovenilor, strada Ar{arului, strada Panduri qi in
localitatea Insuri(ei

tt2 t12101.09.2021 pentru modificarea art.l din HCL Motru nr.
4128.01.2021 ,,privind aprobarea refelei unitifilor de

invl(Imint preuniversitar de stat de pe raza
Municipiului Motru care vor func{iona in anul qcolar
2021 - 2022

113 1r3tOr.09.202t pentru aprobarea metodologiei de eliberare a Avizului
de amplasare pentru tonete;i pupitre acoperite sau
inchise destinate difuzirii qi comercializlrii presei,
cirfilor Ei florilor care sunt amplasate direct pe sol fIrI
fundatii si platforme in suprafafi de pf,nI la 12 mp

tt4 11410r.09.202r privind aprobarea numlrului qi cuantumului burselor
acordate elevilor din inviflmintul preuniversitar de
stat din Municipiul Motru in anul qcolar 2020 -2021

lt5 11510t.09.2021 privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi{iei Primarului
Municipiului Motru nr. 49 4 I 19.08.2021

116 116/01 .09.2021 privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicl a
unui teren in suprafafl de 32,5 m2, situat in incinta
$colii Gimnaziale nr. 1. strada Minerului, nr.3,
Municipiul Motru, pentru amplasarea unei construcfii
cu destinatia comert

tt7 1t710t.09.2021 privind aprobarea Dezmembrlrii imobilului inscris in
CF nr. 36139, nr. cadasrral36139 cu S = 6121mp, aflat
in proprietatea UAT Motru situat in zona Str. Macului-
Bloc N9- Pia{a 3, in Lot I cu 5 = 605L mp qi Lot2 cu S =
70mp

il8 118102.09.2021 privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul
2021 qi estimlri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma
de 219,5 mii lei

119 r19102.09.2021 privind acordul Consiliutui Local Motru pentru
prelungirea contractului de inchiriere nr.
2466 130.08 .2019 pentru terenul proprietatea C.L.
Motru, in suprafa{I de 5l mp, din Municipiul Motru,
str. Minerului nr. 3, situat in incinta $colii Gimnaziale
nr. I Motru, cu destinatia comerf

t20 t20130_09.2021 privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul
2021Si estimlri 2022 -2024 prin suplimentare cu
suma de 2.846 mii lei



I 2 1 12U30.09.2021 privind acordarea unui mandat special
reprezentantului UAT Motru in AGA ADIA GORJ cu
privire la solicitarea Operatorului Regional
APAREGIO GORJ

t22 122130.09.2021 privind acordarea unui mandat special
reprezentantului UAT Motru in AGA ADIA GORJ cu
privire la Actul Adi(ional nr. 14 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apI qi de canalizare nr. 219116.01.2021

123 123130.09.2021 privind aprobarea propunerii de schimbare de
destina(ie a $colii Gimnaziale - cu clasele V-V[I
Plogtina, din spafiu de invl{Imint in spa{iu pus la
dispozifia Primiriei Municipiului Motru pentru
funcfionarea societi{ii Direc(ia Publici Motru S.A.,
pentru o perioadf, de 10 ani

t24 124130.09.2021 privind aprobarea participirii echipei Primiriei
Municipiului Motru in sezonul competifional 2021-
2022 al Campionatului de minifotbal organizat de
Asocia{ia Club Sportiv Minifotbal Gorj

t25 125130.09.202r privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin
certificatul de urbanism nr. 86/09.08.2021 in scopul
autorizlrii executirii lucrlrilor de,,CONSTRUIRE
PLATFORMA SNTONNTA INSTALATIE GAZE MEDICALE"

126 t26t01.10.202t privind schimbarea pre;edintelui de gedin{i ;i alegerea
d-rei consilier local PetriEor Florentina preqEdinte de

sedinti
t27 127101.10.2027 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local

Motru in Consiliul de Administra{ie al Liceului
Tehnologic Motru ca urmare a demisiei domnului
Jianu Gieel

128101.10.2021 privind aprobarea mutlrii doamnei Argint Maria din
camera nr. 16 - parter, Bloc C3- locuinfe sociale,
definutl cu contract de inchiriere, in camera nr. 17.-

parter, Bloc C7- locuin(e sociale

129 t29101.10.2021 privind aprobarea mutlrii domnului Miu Daniel din
camera nr. 13 - parter, Bloc C3- locuin{e sociale,
definutl cu contract de inchiriere, in camera nr. 16,
parter, BIoc C7 - locuinfe sociale

130 130/01.10.2021 privind aprobarea mutlrii domnului Bontea Florin din
camera nr. 8 - parteroBloc C3- locuinfe sociale,
definutl cu contract de inchiriere, in camera nr.22,
parter, Bloc C7 - locuinfe sociale

aJ 11 131/01 .r0.2021 privind aprobarea mutirii doamnei Bontea Vasilica din
camera nr. 1 - parter, Bloc C3- locuin{e sociale,
de{inuti cu contract de inchiriere, in camera nr. 18,
etaj l, Bloc C7 - locuinfe sociale

t32 131/01 .10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Motru in Adunarea Generali a Asociafiei Clubului
Sportiv,Minerul Motru 2008'ca urmare a demisiei
domnului consilier local Preda Florea

t33 133t01.10.2021 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea
unei agape creqtine prilejuiti de sirbltorirea hramului
Parohiei Motru II - Sfinta Cuvioasa Parascheva

t34 t34101.10.2021 pentru revocarea art. I al H.C.L.Motru nr.
51 129,04.202 I qi desemnarea reprezentan{ilor
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Municipiului Motru in Adunarea Generali a

Actionarilor la S.C. Directia Publicl Motru S.A.

r35 135/01 .10.2021 privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul
Motru in Adunarea Generall a Asocia{iei pentru
Promovarea ;i Dezvoltarea Turismului, Acasi la
Brincusit'

t36 t36101.r0.2021 pentru rectificarea ;i completarea art.2 din HCL
nr.98 I 29 .07 .2021,p rivind atribuirea ca m erelo r n r.6,
nr. 15 bis. nr. 18 ;i nr.2l din blocul C3-partcr, situat in
Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr.3l A societlfii
comerciale Aparegio Gorj S.A. - CED Motru pentru
func(ionarea birourilor in care iEi vor desfiqura
activitatea aceasti societate"

137 13710t.10.2021 privind sus(inerea funcfionirii secfiei externe din Motru
a $colii Populare de Arti Tirgu Jiu cu disciplinele
picturi si vioari

138 138/01 .10.2021 privind majorarea tarifului pe km pentru activitatea de
Transport Public in Regim de TAXI in Municipiul
Motru

139 t39113.r0.2021 privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi(iei Primarului
Municipiului Motru nr. 57 6104.10.2021

140 1401t5.10.2021 privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul
2021;i estimlri 2022 - qi rectificarea bugetului
institu{iilor publice qi activitifilor finanfate integral sau
par{ial din venituri proprii pe anul202l Ei estimlri
2022-2021

4 II t41lrs.t0.202l privind neasumarea responsabilitlfii organizirii qi

derulllrii procedurilor de atribuire a contractelor
/acordurilor - cadru pentru achizifia produselor
aferente programului gi a contractelor /acordurilor -
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
misurilor educativer la nivelul municipiului Motru, in
vederea derullrii,rProgramului pentru qcoli al
Rominiei in perioada 2017 -2023", anul ;colar 2021-
2022

142 t42115.r0.2021 privind predarea cltre Ministerul Dezvoltlrii,
Lucririlor Publice Ei Administrafiei prin Compania
Na{ionall de Investifii rrCNI"- SA, a amplasamentului

;i asigurarea condifiilor in vederea executlrii
obiectivului de investi{ii Proiect tip ,rConstruire creqi
mic5" din Municipiul Motru, str. Macului - zona bloc
N9 - Piata 3, iudetul Gorj

143 t43/04.11.2021 privind aprobarea cererii de finanfare prin Programul
Na{ional de Investifii,, Anghel Saligny" qi a Devizului
general pentru obiectivul de investi{ii,, MODBRIIIZAREA
DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN
MUNICIPIUL MOTRU '-LOT 1

144 t44104.11.2021 privind aprobarea cererii de finan{are prin Programul
Na{ional de Investifii ,,Anghel Saligny" qi a Devizului
general pentru obiectivul de investi{ii, Extindere canalizare
menajerl, BranEamente/racorduri la re(eaua de ap5 qi
canalizare in satele Horigti, Leurda qi RApa din Municipiul
Motrutt

145 t45104.11.2021 privind aprobarea participlrii in Programul privind
creqterea eficien(ei energetice pi gestionarea inteliqentl a



energiei in clidirile publice Ei acordul privind sus(inerea
contribu{iei financiare derulat prin Ministerul Mediului,
Apelor Ei Pidurilor gi finan(at prin Administrarea Fondului
pentru Mediu a obiectivului de investi{ie ,,Reabilitare,
modernizare qi dotare Colegiul Na{ional George Coqbuc"
Motru

r46 t46104.tt.2021 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Motru
in domeniul public al Municipiului Motru a suprafelei de
teren de 6051 mp, avflnd nr. cadastral36216 qi carte
funciarl nr.36216 qi declararea bunului de interes public
local

t47 r47104.tt.2021 privind predarea citre Ministerul Dezvoltlrii, Lucririlor
Publice qi Administra{iei prin Compania Na(ional5 de
Investi{ii,,CNI'- SA, a amplasamentului gi asigurarea
condifiilor in vederea executlrii obiectivului de investitii
Proiect tip rrConstruire cregl micl" Municipiul Motru

148 148t04.t|.2021 privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului
Municipiului Motru nr. 622 129.10.2021

149 t49/04.71.2021 privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anul2021 gi

estimiri 2022 -2024 prin suplimentare cu suma de 17,5 mii
lei qi rectificarea bugetului institu(iilor publice Ei activitllilor
finan{ate integral sau par(ial din venituri proprii pe anul
2021 qi estimlri 2022 -2024 prin suplimentare cu suma de 50

mii lei

150 150/04.11.2021 privind alegerea pregedintelui de gedinfi pentru a conduce
lucririle gedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadl
de trei luni, respectiv: noiembrie, decembrie 2021 ;i
ianuaie2022

151 5 1125.11.2021I privind atribuirea in folosinfl gratuiti a spa{iului situat in
Municipiul Motru, B-dul Trandafirilor, bloc A, parter, in
suprafa(i de 51 mp, cltre Clubul Sportiv,,Minerul Motru
2008"

152 152125.rr.202r privind aprobarea contractului pentru constituirea
dreptului de acces pe proprietatea Municipiului Motruo
respectiv terasa clidirii in care func(ioneazl S.C. U.A.T.A.A.
Motru S.A., pentru Societatea Nafionall de
Radiocomunica{ii RADIOCOM in vederea installrii unor
echipamente de broadcastins - emisie radiodifuziune in FM

153 153125.11.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind
delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a
ciinilor flri stipin din Municipiul Motru;i aprobarea
caietului de sarcini

ts4 154125.11.2021

155 155125.11.2021 privind aprobarea Agendei Culturale pe anul2022;i a
bugetului alocat activitltilor cuprinse in Agenda Culturali

156 156/25.lt.202t privind indexarea impozitului pentru mijloacele de
transport cu masa totali maximi autorizati egali sau mai
mare de 12 tone, pentru combinatiile de autovehicule, un
autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfr
cu masa totali maximl autorizati egall sau mai mare de 12

tone (art.470, alin(S) qi (6) din Legea nr.22712015\

r57 157125.tt.2021 pentru modificarea qi completarea Regulamentului de
Organizare gi Funcfionare pentru Cimitirul Municipiului
Motru

158 158/25.11.2021 pentru modificarea art.l Ei art.2 din H.C.L.nr. 6128.01.2021
privind constituirea Comisiei de analizi a cererilor in
vederea repartizirii locuin{elor cu chirie din fondul locativ
al Municipiului Motru qi a Comisiei de solufionare a

privind aprobarea rrProgramului de mlsuri pentru
prevenirea qi combaterea fenomenelor meteorologice
periculoase pe perioada timpului friguros, noiembrie 2021-
martie 2022"



contestatiilor

159 r59125.rr.2021 pentru modificarea art.l din H.C.L.nr. 7128.01.2021 privind
constituirea Comisiei cu atribu{ii privind stabilirea ordinii
de prioritate in solu(ionarea cererilor de locuin{e sociale qi a

Comisiei de solutionare a contesta(iilor

160 t60125.11.2021 privind aprobarea proiectului re(elei unitl{ilor de
inv5(imflnt preuniversitar de stat de pe raza Municipiului
Motru care vor functiona in anul scolar 2022 -2023

6 11 r6v2s.tt.202t privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi(iei Primarului
Municipiului Motru nr. 67 0 I 17 .11.2021

t62 t62125.tt.202r privind aderarea U.A.T. Municipiului Motru, jude{ul Gorj,
Ia Grupul de Ac(iune Locali f,inutul Cloqani2023-2027

t63 t63125.11.2021 privind aprobarea Protocolului incheiat intre Unitatea
Administrativ Teritoriall Municipiul Motru qi Sucursala
Minieri TArgu - Jiu

164 r'64:la;8.12.2021 privind modificarea componen{ei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local Motru nr. 1 si 2

165 r6s/08.12.2021 privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul2021 Ei
estimlri 2022 -2024 prin suplimentare cu suma de 512 mii
lei

t66 166108.12.2021 privind aprobarea regulamentului de compensare precum Ei
modalitatea de evitare a supracompensirii qi de recuperare
a eventualelor supracompensa(ii rezultate din prestarea
serviciului de producere, transporto distribu{ie ;i furnizarea
agentului termic in sistem centralizat in municipiul Motru
precum qi aprobarea pierderilor induse de prestarea
serviciului de producereo transport qi distribu{ie energie
termici la SC UATAA Motru S.A. in valoare par{iali de
2.3001\dII LBI

167 167108.12.2021 privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucriri de interes
local pentru repartizarea lunarl a orelor de munci prestate
de persoanele majore apte de munci beneficiare de ajutor
social, conform prevederilor Legii nr.41612001, pentru anul
2022

168 1.68108.r2.202t privind reducerea taxei de pia{i pentru ocuparea meselor
din Piala centrall Motru, raion legume-fructe-lactate, pe
perioada sezonului rece

t69 169108.t2.2021 privind aprobarea editlrii bianuale a revistei de culturi
,,AI) Mutrium"

t70 t70108.t2.2021 privind aprobarea organizirii activitililor prilej uite cu
ocazia Sirbitorilor Pascale si a Sirbitorilor de larnI

1 7 I 17U05.72.2,02'l privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Motru in Adunarea Generali a Asocia{iei CIubuI Sportiv
,,Minerul Motru 2008"

t72 t72108.12':2021 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea
bunurilor aflate in domeniul public/privat al municipiului
Motru

173 t73108.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea
bunurilor aflate in domeniul public/privat al municipiului
Motru

174 174/08.12.2021 privind aprotrarea Regulamentului privind condiliile in care
se realizeazl accesul pe proprietatea Municipiului Motru in
scopul instalirii, intrefinerii, inlocuirii sau mutlrii re{elelor
de telecomunica{ii electronice sau elementelor de
infrastructuri necesare sustinerii acestora

175 775120.12.2,0i2t privind rectificarea bugetului local pe anul202l qi estimdri
2022 -2024 prin suplimentare cu suma de 451,35 mii lei

176 17612,At.12.2021 de modificare a HCL nr.102128.06.2018 privind aprobarea



proiectului'REABILITARE $I DOTARE COLEGIUL
TEHNIC MOTRU';i a cheltuielilor legate de proiect prin
accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de
p roiecte n r. POR/2 0 17 I l0 I l0.l I 10.2/7RE GIUNI,
POR.|2017 I r0 I 10.u 10.2/Br $r P ORl2017 / tol 10.u l0.2lrTl,
Axa prioritari 10 imbuniti(irea infrastructurii
educafionale, Prioritate de investitii 10.1 Investi{iile in
educa(ie, qi formare, inclusiv in formare profesionali,
pentru dobAndirea de competen(e qi invlfare pe tot
parcursul vie(ii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educa(ie si formare, Obiectiv Specific 10.2 Creqterea
gradului de participare la invifimintul profesional gi tehnic
qi invl{are pe tot parcursul vie(ii, Apel dedicat
invl{imAntului profesional qi tehnic qi invl(irii pe tot
parcursul vietii

177 t77120.12.2021 privind aprobarea modificirii indicatorilor economici din
HCL Motru nr. 59129.04.2021ca urmare a actualizlrii
Devizului General (faza PT) pentru obiectivul
,REABILITARE 

$I DOTARE COLEGIUL TEHNIC
MOTRU'

178 t78120.12.2021 pentru modificarea art. I al HCL nr.33/05.04.2021 privind
desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in
Adunarea General5 a Aclionarilor la societatea comerciali
U.A.T.A.A. Motru S.A., ca urmare a demisiei domnului
consilier local Iovan Sorin Ioan

179 t'79122.12.202t privind rectificarea bugetului local pe anul2021 qi estimlri
2022 -2024 prin suplimentare cu suma de 4041,45 mii lei

180 t80127.t2.202t pentru modificarea art. I al HCL nr.33/05.04.2021 privind
desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in
Adunarea Generali a Aclionarilor la societatea comerciali
U.A.T.A.A. Motru S.A., ca urmare a demisiei domnului
consilier local Sanda Ion

8 11 t8t/29.12.2021 pentru modificarea art. I al HCL nr. 33105.04.2021 privind
desemnarea reprezentan(ilor Municipiului 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 Bilan Vasile

t82 182130.t2.2021 pentru modificarea art. 1 al HCL nr.33/05.04.2021 privind
desemnarea reprezentan{ilor Municipiului Motru in
Adunarea Generall a Ac(ionarilor la societatea comercial5
U.A.T.A.A. Motru S.A., ca urmare a demisiei domnului
consilier local Ruge( Nicolae

Din totalul de 182 hotlriri :

in curs de realizare : H.C.L.n r. 37, I 10, I 1 1, 123, 125, 146, l5l, 153, 167, 17 0
6 hotlriri nu au fost duse Ia indeplinire, respectiv H.C.L.nr. 17,69,1781 180, 181,

182,
18 hotiriri sunt suspendate pflni la solutionare fiind atacate la Instanta de

Contencios Administrativ qi Fiscal;
147 hotilriri au fost duse la indeplinire ;

H.C.L.nr. 611 29.04.2021 a fost anulatl definitiv de Curtea de Apel Craiova , Sec{ia
Contencios Administrativ ;i Fiscal.

HotirArile au fost comunicate de citre Aparatul Permanent al C.L. Motru Primarului
Municipiului Motru, Institu(iei Prefectului, Serviciilor de specialitate din cadrul Primlriei
municipiului Motru, persoanelor gi institu(iilor solicitante gi au fost publicate.

Toate avizele date de citre Comisie au fost aduse la cunoqtinfi in qedin(a ordinarl
I C.L. Motru qi au fost sus{inute de cltre preqedintele comisiei in vederea adoptirii hotiririi.
In cadrul comisiei proiectele de hotirire supuse dezbaterii s-au votat on-line, cu votul
maj oritlf ii consilierilor.



Lucrlrile comisiei au fost consemnate intr-un proces - verbal incheiat cu ocazia
inchiderii qedinfei.

In procesul - verbal s-a specificat numlrul de voturi dat pentru fiecare proiect de
hotirire supus dezbaterilor gi votului, amendamentele, in cazul in care au fost fflcute, qi

discu{iile care au avut loc.
Comisia s-a intrunit, pentru dezbateri, in qedin{a ordinarl publici pentru a da avizul

proiectelor de hotlrfire care au venit in regim de urgen(i in vederea solu{ionirii unor
probleme de interes local, inainte ca acestea sI fie supuse la vot.

Pe perioada de pandemie,sedin{ele s-au finut prin aplicafia WhatsApp.

PRE$EDINTE,


