
Proces - verbal

incheiat azi 20.05.2022, ct ocazia gedin{ei extraordinare de indat[ a Consiliului
Local Motru.

Convocarea gedinlei s-a frcut prin Dispozilia nr. 287120.05.2022, iar anunfarea
membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut online. Materialele ;edinfei au fost scanate qi

trimise de angajatele Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru online, pe adresele de

e-mail, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin ;i
doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinla se desfE;oard la ora 1200 in sala de qedinle a Consiliului Local Motru din cadrul
Casei Multiculturale Motru.

La qedin!6 sunt prezenli 16 consilieri locali din cei 19 in funclie (Ardeiu Rdzvan
Remus, Bdlan Vasile, Collatu Neghind Constantin, Chilulescu Niculina, Huidu Vasile, Iorga
Ion, David Constantin, Iovan Sorin Ioan, Matei Gabriel, Mirgu Vasile, Petri;or Florentina
Eugenia, Preda Florea, Olaru Nicolae, Pino;anu Aurel, Pintea Dumitru qi Sanda Ion),
domnul Primar - Ec. Morega Costel Cosmin, doamna Secretar General al Municipiului
Motru - Stroescu Gina, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

Lipsesc domnii consilieri locali: Giubelan Sorin, Petrescu Ilie qi Ruqe! Nicolae.
D-na. Secretar menlioneazi ci Eedinfa este statutard, fiind prezenfi 16 consilieri

locali din cei l9 in funcfie, fapt pentru care lucririle se pot desftqura.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei extraordinare a

Consiliului Local Motru din data de 06.05.2022.
in .rrma votului exprimat procesul verbal al qedinfei extraordinare din data de

06.05.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (16).

Doamna Secretar General roagi Preqedintele de qedinfd, doamna Chilulescu Niculina, sI
preia lucrdrile ;edinlei.

D-na. Preqedinte citeqte

PROIECTUL ORDINII DE Zlz

1. Proiect de hotirflre privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare,
modernizare gi dotare $coala Gimnazialil nr.2 Motru" in cadrul Planului Na(ional
de Redresare Ei Rezilienf5, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. PreEedinte supune la vot ordinea de zi.
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu

voturi rrpentru" (16).
unanimitate de

Se trece la votarea proiectului de hotdrAre.
1. Proiect de hotlrire privind aprobarea depunerii proiectului o'Reabilitare,

modernizare qi dotare $coala Gimnaziall nr. 2 Motru" in cadrul Planului
Na{ional de Redresare qi Rezilienfi, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Pregedinte dE citire proiectului de hotirdre Ei intreabd dacd sunt discutii. Nefiind
disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot aqa cum a fost redactat.

I



tn ,rma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (16).

D-na. Preqedinte intreabd dacd mai sunt disculii.
Dl. Primar - aduce la cunogtin!5 membrilor Consiliului Local Motru cd in perioada23 - 29

Mai se sdrbdtoresc Zllele Municipiului Motru;
- precizeazS c5 in program sunt cuprinse concursuri sportive qi manifestdri

culturale qi invitd membrii Consiliului Local Motru sd participe;
- menlioneazd, cd pentru organizarea evenimentului, prins in Agenda Culturald

aprobatd pentru anul2022, nu se cheltuiesc bani din bugetul local, iar fondurile
ce au fost alocate vor fi folosite pentru premierea elevilor gi sportivilor;

- invitl cet5lenii sd participe la manifest[rile prilejuite de Zilele Municipiului
Motru, preciz6nd cd programul este afiEat pe site-ul Primdriei.

a.
In timp ce domnul Primar vorbea, in sala de qedinld a intrat domnul consilier local

Giubelan Sorin.

Nemaifiind discufii, doamna Preqedinte declard gedinla inchis6.

Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CHITULESCU NICULINA
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