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PROIECT DE HOTANANT
privind aprobarea Statutului U.A.T.Municipiul Motru

PRIMARUL MUNICIPIULU MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avind in vedere:
- Prevederile art.104, art.289 alin.l6, art. l,alin.2, lit.a) din Anexa nr. I la O.U.G. nr.5712019

privind Codul Administrativ, actualizat, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
- Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitalii administrativ-

teritoriale, precum gi a modelului orientativ al regulamentului de organizare gi funcfionare a

consiliului local Anexa l;
- Prevederile art. 2, art.3 lit.e, art.7 din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionald in

administra{ia publicl local6, cu modificdrile ;i comletirile ulterioare;
- Prevederile art.12l alin.(l-2) din Constitulia Romdniei;
- Prevederile art. 129 alin{2) lit.a) gi alin.3 lit.a), coroborate cu alin.7) li.s),;
- Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatuldeaprobare;
- Raportul de specialitate;

in temeiul art. 136, alin.l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ, cu
modificirile ;i completirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobi Statutul U.A.T. Municipiul Motru, conform anexei la prezentul proiect de
hotI16re.

Art. 2. Prevederile hotlrflrii vor fi duse la indeplinire de cltre Primarul Municipiului Motru prin
serviciile de specialitate din cadrul Primlriei Municipiului Motru.

Art. 3. La data adoptirii prezentei iEi inceteazi aplicabilitatea orice dispozi(ie contrarl.

Art.4. Hotirffrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului - Jude(ul
Gorj pentru exercitarea controlului de legalitate , Secretarului General qi se aduce la cunoEtin{i
publici in condi(iile legii .
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Referat de aprobare
al proiectului de hotlrire privind aprobarea

Statutului U.A.T.Municipiul Motru

In conformitate cu prevederile art.l}4,, art.289 alin.16, art. I ,alin.2,
lit.a) din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi a Ordinului nr. 2512021 pentru
aprobarea modelului orientativ al statutului unit6lii administrativ-
teritoriale, precum gi a modelului orientativ al regulamentului de organizare
qi funclionare a consiliului local Anexa 1, am l iniliat proiectul de hotdrdre
privind aprobarea Statutului U.A. T.Municipiul Motru.

Statutul este structurat pe capitole qi cuprinde prezentarea generald a

Municipiului Motru cu satele componente gi aparfinltoare.
In Statut sunt prezentate toate datele cu privire la:

- populalia Municipiului Motru;
- cdile de comunicalii;
- Autoritilile administralieipublice locale;
- Instituliile care iqi desflqoard activitatea in Municipiul Motru;
- Funcliunile economice ale U.A.T.Municipiul Motru;
- Serviciile publice existente ;
- Bunurile din patrimoniul U.A.T.Municipiul Motru;
- Denumirile de strdzi;
- Pie{e qi obiective de interes public local;
- Societatea civilS;
- Partidele politice, sindicatele, cultele gi organizaliile

nonguvernamentale care iqi desfEqoard activitatea in unitatea
admini strativ terito riald, a Muni cip iului Motru ;

- Cooperare qi asociere;
Din Statut fac parte 14 anexe.

Proiectul de hotirdre il supun spre aprobare in forma prezentatd.
Raportul de specialitate va fi intocmit de doamna Lonea Vasilica

consilier juridic din cadrul Aparatului Permanent.
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CONSILIUL LO MOTRU

Ilrr., .AI.iUL 2ZRaport de specialitate
la proiectul de hotirflre privind aprobarea Statutului U.A.T. Municipiul Motru

Analizdnd referatul de aprobare gi proiectul de hotir6re iniliat de domnul Primar cu
privire la aprobarea Statutului U.A.T. Municipiul Motru menlionez urmitoarele:

Labaza intocmirii proiectului de hotdr6re s-a avut in vedere:
- Prevederile art.l04, art.289 alin.l6, art. l,alin.2,lit.a) din Anexa nr. I la O.U.G. nr.

5712019 privind Codul Administrativ , actualizat , cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

- Ordinul nr. 2512021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitalii
administrativ-teritoriale, precum ;i a modelului orientativ al regulamentului de
organizare qi funclionare a consiliului local Anexa l;

- Prevederile art. 2, art.3 lit.e, art.1 din Legea rc. 5212003 privind transparenla decizionald
in administrafia publicd localS, cu modificdrile ;i comlet5rile ulterioare;

- Prevederile art.12l alin.(l-2) din Constitulia RomAniei;
- Prevederile art. 129 alin.(2) lit.a) qi alin.3 lit.a), coroborate cu alin.7) li.s),;
- Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare;

Conform art.l04 din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare:
ART.1O4
Statutul- unitAtii administrativ-teritorial-e
(1) Consil-iul- l-ocal-, respectiv consiliul j udelean, aprob5

statutul- unitdtii administrativ-teritoriale prin hotdrAre care se
poate modifica ei completa, in functie de modificiril-e ap5rute Ia
nivel-ul- el-ementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date gi
elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorialS se
distinge in raport cu alte unitlti similare, precum gi prevederi
privitoare Ia:

a) regedinta qi lnsemnele specifice al-e unititii administrativ-
teritoriaLe gi modalitSli1e de utirizare a acestora, conform
prevederilor 1egale;

b) autoritltile administratiei publice locale, sediul acestora,
date privind constituirea qi organizarea autoritSli1or
administraliei publice local-e;

c) intinderea 9i delimitarea teritorialS a unitilii
administrativ-teritoriale, 1oca1it5!i1e componente, amplasarea
acestora, prezentarea grafici qi descriptivS, distanta dintre
localitdtile componente, rangul unitSlii administrativ-teritoriale,
stabilit potrivit prevederilor legisla!iei privind amenajarea
teritoriului national-;

d) date privind infiintarea unititii administrativ-teritoriale,
prima atestare documentarS, evolulia istoricS;

e) criteriil-e potrivit cirora se poate conferi 6i retrage
persoanelor fizice romAne sau strSine calitatea de cet5lean de
onoare pentru unitatea administrativ-teritorial-5 respectiv5;

f) componenta qi structura popula!iei unitS!ii administrativ-
teritoriale, defal-cate inclusiv pe Iocal-iti!i componente; aspectele
privind numirul populaliei se actualizeazl, 1n urma recens5mAntul-ui
1n vederea respectirii drepturui cetilenilor apar!inand unei
minorititi nationale de a fofosi timba sa materni 1n relalia cu
administratia publicd l-ocal5 qi cu serviciile publice deconcentrate;

g) ciile de comunicatie existente gi categoria acestora;
h) date privitoare fa principalele institu!ii din domeniul-

educatiei, cercet5rij-, culturii, sSnrtaqii, asistenlei sociare,
presej-, radioului, tefeviziunii qi a1tele asemenea;



i) principalele funcfiuni economice, capacititi de produc!ie
diversificate din sectorul secundar qi tertiar, precum qi din
agriculturS;

j ) serviciile publice existente;
k) informatii privind bunuril-e din patrimoniul unititii

admini strat iv-te ritorial-e ;
1) informatii relevante privind societatea civilS, respectiv

partidele politice, sindicatele, cultele qi organizalii1e
nonguvernamentafe care 1qi desfiqoari activitatea 1n unitatea
admini s t rat iv-te r i to r i a l- 5 ;

m) modul- de cooperare sau asociere, dupS caz, cu persoane
juridice de drept public sau de drept privat romAne sau strdine;

n) procedura privind atribuirea gi schimbarea denumirilor de
str5zi, piele qi de obiective de interes public local;

o) modalititi de consultare a populatiei unititii administrativ-
teritorial-e pentru probleme de interes l-ocal sau judetean, dupi caz;

p) procedura privind acordarea titlului qi certificatului de
fiulfiic5, aL/a comunej-, oragului, municipiului sau judetului ori cea
privind acordarea titlului de cetdtean de onoare.

(2) Statutul unitS!ii administrativ-teritoriale cuprinde, in
mod obligatoriu, elementele l-ocale de identitate de natur5
cuItura15, istoricS, obj-ceiuri qi/sau tradi!ii pe baza clrora se pot
dezvolta programe, proiecte sau activitifi, dupS cazt a clror
finantare se asigurd din bugetul local-.

Prin Ordinul nr. 2512021 s-a aprobat un model orientativ al statutului unitafi
admini strativ-teritoriale,

Statutul U.A.T.Municipiul Motru este elaborat in temeiul dispozifiilor O.U.G.nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile ;i completdrile ulterioare qi s-a linut
cont de prevederile Ordinului nr.2512021.

Proiectul de hotdr6re prezettat este fundamentat juridic.
Sunt respectate atdt cerinJele de formd cat $i cerintele de fond iar normele iniliate prin

acesta se integreazd in ansamblul legislafiei gi nu contin solufii care ar contraveni cu actele pe
baza gi in executarea carora urmeazd, sd fie aprobat.

In concluzie, Jindnd cont de competenta materiali gi teritoriali a Consiliului Local al
Municipiului Motru, proiectul de hotdrdre indeplinegte toate condiliile pentru a fi supus spre
aprobare in forma prezentatd,.

Consilier juridic,
Lonea Yr'f,,I1u,// 
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