
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PR.OTECT rDE rrorAnAnrc,
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INFRUMUSETARE AL

MUNICIPruLUI MOTRU PE ANUL 2022

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN:

Avhnd tn veclere:

privind gospoddrirea localitdlilor urbane gi rurale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

prin Legea nr.51512002, cu modificdrile ulterioare;

modificlrile qi completdrile ulterioare;

intravilanul localitalilor, republicatd, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si estim[ri 2023 - 2025 qi

Bugetul Instituliilor Publice gi Activitdlilor Finantate Integral sau Parfial din Venituri
Proprii pe anul 2022 qi estim6ri 2023 -2025;

qi completdrile ulterioare;

nomative, republicata cu nrodificarile si completarile ulterioare:

In temeiul art. 136, alin.l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ,
cu modificlrile Ei completlrile ulterioare,

PROPUNE:

ART.I Se aprobs PROGRAMUL DE 1NFRUVUSETARE AL MUNICIPIULUI MOTRU
PENTRU ANUL 2022, conform anexei la prezentul proiect de hotdrdre.
ART. 2. Suma necesar[ pentru realizarea lucrdrilor de infrumusefare este prevdzutd in Programul
de lucrdri qi reparafii pe anul 2022 .

ART.3. Lucr[rile cuprinse in Programul de infrumuselare al Municipiului Motru pe anul 2022 se
vor realiza de cdtre societatea Direclia Publicl Motru S.A.
ART.4 Prevederile hotlrdrii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. ;i Serviciul
Buget, Finanle, Contabilitate din cadrul Primiriei Municipiului Motru gi S.C. Direclia Publicd
Motru S.A.
ART.5 Hotdrdrea va fi comunicatd Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului,
Serviciului C.S.P.L.P.P.M gi Serviciului Buget, Finanle, contabilitate din cadrul Primdriei

ietalii Direclia Publica Motru S.A.
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Programul de infrumuse(are din Municipiul Motru
pe anul 2022

Pentru anul 2022 in cadrul Programului de infrumuse{are la

nivelul Municipiul Motru, (inffnd cont qi de Programul de lucrlri qi

repara{ii, aprobat ca Anexi 8 Ia HCL nr. 10/1.1..02.2022, privind aprobarea

Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 qi estimlri 2023 -

2025 qi Bugetul Institufiilor Publice qi Activit5{ilor Finan{ate Integral sau

Par(ial din Venituri Proprii pe anul 2022 qi estimiri 2023 - 2025, propunem

si fie executate urmitoarele lucriri:

1. Igienizarea spa{iilor verzi din Municipiul Motru (inclusiv satele

apar{initoare);

2. Toaletarea pomilor ;i tiierea gardului viu;

3. Viruirea pomilor din parcuri qi arterele principale;

4. Decaparea qi nivelarea pimffntului acolo unde este necesar, in

vederea insim6n{5rii cu gazon;

5. Plantarea de puiefi de arbori qi arbuqti ornamentali;

6. Plantarea de flori de sezonl

7. PlantIri de gard viu;

8. Plantiri de trandafiri;

9. Achizi(ionarea qi instalarea de ghivece de flori;

10. Decolmatarea gi igienizarea canalului de gardl de pe Calea

Tismanei;

11. Decolmatarea qi igienizarea rigolelor aferente drumului

judefean gi drumului na{ional, pe segmente situate pe raza municipiului

Motru;
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12. Repararea, inlocuirea qi vopsirea, acolo unde este cazul, a

complexelor de joaci pentru copii;

13. Repararea, inlocuirea qi vopsirea, dupi caz, a mobilierului

stradal de pe raza municipiului Motru;

14. Repararea aleilor qi parclrilor , acolo unde este cazul, precum qi

trasarea locurilor de parcare.

15. Repararea qi vopsirea ciqmelelor stradale;

16. Repararea qi vopsirea fffntinilor artezienel

17, Repararea qi vopsirea fintf,nilor publice din satele aparfinitoare

municipiului Motru;

18. Licuirea foiqoarelor gi troi{elor din municipiul Motru gi satele

apar{inltoare municipiului Motru ;

19. Vopsirea bordurilor din parcuri qi strizile principale din

municipiul Motru;

20. Vopsirea panourilor de afiqaj;

21. Executarea marcajelor rutiere;

22. inlocuirea qi vopsirea, dupl caz, a indicatoarelor rutierel

23. Repararea qi vopsirea platformelor ;i imprejmuirilor de gunoi;

24. Vopsirea arcadelor, jardinierelor qi stilpilor de iluminat public

din parcurile municipiului Motru;

25. Repararea qi vopsirea sta{iilor de transport local din municipiul

Motru gi satele apar{inltoare.

Lucrlrile vor fi executate in urma constatirilor ;i misuritorilor

ficute de citre reprezentan{ii Primiriei municipiului Motru qi ai societS{ii

Direc{ia Publici Motru S.A.

$ef Serviciu B.F.C., $ef Serviciu C.S.P.L.P.P
PERr$O ALUPOAI

.M.,
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Referat de aprobare

la proiectul de hotSrffre privind aprobarea Programului de infrumusefare
din Municipiul Motru Pe anul 2022

Avind in vedere:

- prevederile O.G. nr. 2112002, privind gospodSrirea localitililor rurale 9i

urbane, aprobatd cu modificiri de Legea nr' 51 512002;

- prevederile Legii nr. 5 tl2OO6, privind serviciile comunitare de utilitili

publice, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

- prevederile OUG nr. 19512005, privind proteclia mediului, cu modificdrile

qi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 2412007, privind reglementarea qi administrarea

spaliilor verzi din intravilanul localitililor, republicatS, cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare,

- HCL nr. 1Olll.O2.2O22, privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului

Local Motru pe anul 2OZZ qi estimdri 2023 - 2025 qi Bugetul Instituliilor

publice qi Activit[1ilor Finanfate Integral sau Parlial din Venituri Proprii pe

anul 2022 qi estimdri 2023 - 2025;

supun spre aprobare proiectul de hotdrdre privind aprobarea Programului de

inftumusefare din Municipiul Motru pe anul 2022'

Raportul de specialitate va fi intocmit de Serviciul C.S.P.L.PPM.
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Raport de specialitate

la proiectul de hotlrire privind aprobarea Programului de infrumusetare
din Municipiul Motru pe anul 2022

AvAnd in vedere:

- Prevederile O.G. nr. 2112002, privind gospoddrirea localitdlilor rurale qi

urbane, aprobatd cu modificdri de Legea nr. 51512002;
- Prevederile Legii nr. 5112006, privind serviciile comunitare de utilitili

publice, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 19512005, privind proteclia mediului, cu modificdrile

qi completirile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 2412007, privind reglementarea gi administrarea

spaliilor verzi din intravilanul localitSlilor, republicatd, cu modific[rile gi

completirile ulterioare,
- HCL nr. 10/1 1.02.2022, privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului

Local Motru pe anul 2022 qi estimdri 2023 - 2025 qi Bugetul Instituliilor
Publice gi Activitdlilor Finanlate Integral sau Parlial din Venituri Proprii pe

anul2022 qi estimdri2023 -2025;
- Referatul de aprobare;
- Proiectul de hotdr0re,
precum qi faptul ch lucrSrile propuse pentru executare se vor face in perioada

de prim6vard", care a inceput odat6 cu luna martie, supun spre analizd qi

aprobare proiectul de hotdrdre privind aprobarea Programului de

infrumuselare din Municipiul Motru pe anul 2022, in forma anexatS la

prezentul
Suma necesard realizdrii lucrdrilor prevdztfie in Programul de

infrumuselare este cuprins[ in anexa 8 la HCL nr. 10/11.02.2022.

$ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M.,
Ing. ALUPOAI


