
Proces - verbal

incheiat azi 26.05.2022 cu ocazia convocdrii gedintei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ldcut online, materialele 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 qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edin[a se desfrgoard la sala de qedinle a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La ;edinlb sunt prezenfi toli cei 19 consilieri locali in funcfie, domnul Morega

Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru, funclionari publici din cadrul primdriei municipiului
Motru qi cetdleni ai municipiului Motru.

Doamna Secretar General menlioneazd cd qedin(a este statutard, fiind prezenli toli
cei 19 consilieri locali in funclie.

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinfei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de20.05.2022.
i, .,rma votului exprimat procesul verbal al gedin{ei extraordinare de indati

din data de 20.05.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Doamna Secretar General roagl Preqedintele de gedin!5, doamna Chilulescu

Niculina, sd preia lucrdrile qedinlei.
Dl. Primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotdrdre de la punctul 7, avAnd in vedere
cd proiectul de hotdrAre a fost aprobat in qedinla extraordinard de indatd din20.05.2022.
D-na. Pre;edinte citeqte

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea Regulamentului de Organizare Ei
Func{ionare al Spitalului Municipal Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

2. Proiect de hotirffre privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului
Municipal Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotir6re privind aprobarea Statului de Func{ii al Spitalului
Municipal Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea aderlrii UAT comuna Cilnic qi UAT
Comuna Logreqti la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitari de utilitifi publice
pentru serviciul de alimentare cu apI qi de canalizare ,,ADIA" Gorj, ini{iator
Primar Bc. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotlrflre privind aprobarea contului anual de execufie pe anul 2021,
ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotirire privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor
din invi{imintul preuniversitar de stat din Municipiul Motru in anul qcolar
2021 - 2022, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotErire privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare,
modernizare qi dotare $coala Gimnaziall nr. 2 Motruo' in cadrul Planului
Na{ional de Redresare gi Rezilien{i, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

1



8. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a locuinfei nr. 8o scara C, Etaj 2, bloc M8, B-dul Girii nr. 4,
Municipiul Motru, titular contract inchiriere Ploscaru Iacob, ini{iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 6 , Sc. A, etai 2, bloc T12, B-dul Trandafirilor nr. 2,
Municipiul Motru, domnului Iorga Alexandru Gabriel - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

10. Proiect de hotlrflre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 3, Sc. A, parter, bloc LL, Strada Macului nr. 23,
Municipiul Motru, domnului Ebetiuc Gheorghe - titular contract de inchiriere,
ini{iator primar Ec. Morega Costel Cosmin;

ll. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1, Sc. C, etaj 1, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2,
Municipiul Motru, domnului Filip Ioan Daniel - titular contract inchiriere,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

12. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 18 , Sc. C, etaj 4, bloc Ll, strada Macului, nr. 23,
Municipiul Motru, doamnei Iosu Domnica Angela - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

13. Proiect de hotlrire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 3, Sc. D, etaj 1, bloc T12, B-dul Trandafiriloro nr. 2,
Municipiul Motru, doamnei Motintiu Daniela - titular contract de inchiriere,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

14. Proiect de hotlrflre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 3, Sc. C, etaj 2, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2,
Municipiul Motru, domnului Robescu Eduard Daniel- titular contract
inchiriere, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

15. Proiect de hotirflre privind acordul C.L. Motru pentru vhnzarea
apartamentului nr.35, Sc.3, etaj 4, bloc B2G, Aleea Muncii, nr.3, Municipiul
Motru, domnului Udrea lonu{ Ciprian - titular contract inchiriere, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

16. Proiect de hotlrire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 15 , Sc. 2, etaj 3, bloc G4, Aleea Frasinului,, nr. 2,
Municipiul Motru, doamnei Vanvu lleana Sanda - titular contract de inchiriere,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

17. Probleme curente:
1. Informarea domnului PIun Marian nr. 16323102.05.2022 inregistrati la

Consiliul Local Motru sub nr. 299102.05.2022;
2. Adresa nr. 33/25.02.2022 a Asociafiei ADIA GORJ inregistrati la Primlria

Municipiului Motru sub nr. 3264126.01.2022;
3. Informarea nr. 15628121,.04.2022 a doamnei Aldulescu Paula Carmen manager

de proiect;
4. Adresa Liceului Tehnologic Motru nr. 3451128.04.2022 inregistratl la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 16096128.04.2022;
5. Adresele UATAA Motru SA:

Nr. 2907102.05.2022, inregistrati la C.L. Motru sub nr. 300/02.05.2022;
Nr. 3096/0 6.05.2022, inregistratl la C.L. Motru sub nr. 352/09.05.2022;
Nr.3152/10.05.2022, inregistratl la C.L. Motru sub nr. 364112.05.2022;

6. Adresele Direc{iei Publice Motru S.A :

Nr. 4617128.04.2022 inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
295t29.04.2022;
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Nr. 4614128.04.2022
296t29.04.2022;

inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.

D-na. Preqedinte supune la vot ordinea de zi a qedin{ei frrd punctul 7.

In urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

in afara ordinii de zi mai sunt 4 Proiecte de hotdrdre, un Raport de activitate qi 2
adrese, respectiv:
1. Proiect de hotlrire privind aprobarea taxelor aplicate de S.C. Direcfia Publicl

Motru S.A. incepflnd cu 01.06.2022 la Zona de Agrement $trand, ini(iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire de aprobare a proiectului "ACTUALIZARE $l
TRANSPUNERE IN FORMAT DIGITAL PUG $I PMUD AL UAT MUNICIPIUL
MOTRU" qi a cheltuielilor aferente prin Componenta 10 - Fondul locat din cadrul
Planului Na{ional de Rezilienfe PNRR/20221C10, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

3. Proiect de hotlrire privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Motru in Adunarea Generall a Ac{ionarilor la Societatea Comerciall
Direc{ia Publici Motru S.A. pentru a analiza qi a hotiri in conformitate cu
interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3., 41 5r7 , 8, 9, l2r l3r l4r 16,,17 ;i 19

aflate pe ordinea de zi a qedin(ei AGA, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
4. Proiect de hotirire privind realizarea Muzeului Mineritului Motru in imobilul

situat pe str. Macului din Municipiul Motru (fosta GrIdinifI Vile), inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Raportul de activitate al administratorului executiv UATAA Motru S.A. in
perioada 07.01.2022-06 .05.2022 (domnul Dobricl Tudor);

6. Adresa S.C. UATAA Motru S.A. nr. 3624125.05.2022, inregistrati la C.L. Motru sub
nr.370126.05.2022;

7. Adresa Consiliului Jude(ean nr. 1/8346 din24.05.2022,,inregistrati la C.L. Motru
sub nr. 37 1126.05.2022.

D-na. Preqedinte menlioneazd cd cele patru proiecte de hotdrdre au fost avizate
favorabil gi supune la vot suplimentarea ordinii de zi a;edinfei cu cele patru proiecte de

hot5r6re, Raportul de activitate qi cele doud adrese.

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votati cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

P-nu. Preqedinte supune la vot ordinea de zi in totalitate.
In urma votului exprimat ordinea de zi in totalitate a fost votatl cu unanimitate

de voturi rrpentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre.

1. Proiect de hotirire privind aprobarea Regulamentului de Organizare Ei
Funcfionare al Spitalului Municipal Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

D-na. Pre;edinte di citire proiectului de hotirdre ;i intreabd dacd sunt discufii.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Iorga Ion.
D-na. Preqedinte dI cuvdntul domnului Iorga Ion.
Dl. Iorga mentioneazd cE in R.O.F.-ul Spitalului Municipal Motru, la Capitolul II

,,Managementul Spitalului", subcapitolul2.2.l.,,Obliga(ii" ale managerului pct.3,,in
domeniul managementului economico - financiar", la subpunctul 6 se precizeazd, cdl.

o,rlspunde de raportarea lunari qi trimestrialS a execufiei bugetului de venituri Ei
cheltuieli Consiliului Local Motru, Direc(iei de SInItate Publicl dupl caz, precum
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$i de publicarea acestuia pe site-ul spitalului"; la pct. 4 ,,i. domeniul
managementului administrativ", subpunctul l0 se precizeazd. c5: ,rtransmite
Consiliului Local Motru, Direc{iei de SInItate Publici Gorj, informlri trimestriale
Ei anuale cu privire la patrimonial dat in administrare, realizarea indicatorilor
activitifii medicale, precum ;i la execu{ia bugetului de venituri qi cheltuieli", iar la
subpunctul 16 ,,propune spre aprobare Consiliului Local Motru, un inlocuitor de
drept pentru perioadele de absenfl motivati din spital, in condi(iile legii."

Dl. Primar - afirmd cd personalul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru va trimite
adresd conducerii spitalului prin care ii va solicita sd prezinte Consiliului Local Motru tot
ce se precizeazdin Regulament, la termenele prevdzute;

D-na. Preqedinte intreabd dacd mai sunt discufii. Nemaifiind disculii proiectul de hotdr6re
este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului
Municipal Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdr6re ;i intreaba dacd sunt disculii. Nefiind
disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

3. Proiect de hotirire privind aprobarea Statului de Funcfii al Spitalului Municipal
Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdr6re ;i intreabd dacd sunt disculii. Nefiind
discufii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea aderlrii UAT comuna Cilnic ;i UAT
Comuna Logreqti la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitari de utiliti{i publice
pentru serviciul de alimentare cu ap5 gi de canalizare ,,ADIA" Gorj, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Pre;edinte dd citire proiectului de hotdrdre qi intreabd dacl sunt discutii. Nefiind
disculii proiectul de hotdrAre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

5. Proiect de hotlrire privind aprobarea contului anual de execu{ie pe anul 2021,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. PreEedinte d[ citire proiectului de hotdrdre ;i intreab[ dacd sunt discufii. Nefiind
disculiiproiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 13 voturi ,,pentru"
(Ardeiu RIzvan Remus, David Constantin, Matei Gabrielo Col{atu Neghinl
Constantin, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Huidu Vasile, Mirqu Vasile, Giubelan
Sorin, Chi{ulescu Niculina, Petrescu Ilie, Petri;or Florentina Eugenia gi Preda Florea)
qi 6 ,,ab{ineri" (Bilan Vasileo Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru, Ruqe{
Nicolae qi Sanda Ion).

6. Proiect de hotirire privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din
invl{Imintul preuniversitar de stat din Municipiul Motru in anul qcolar 2021 -
2022, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. PreEedinte di citire proiectului de hotdrdre qi intreabd dac6 sunt disculii.
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Dl. Primar menlioneazi cd s-au alocat bani pentru burse atat cat a fost posibil. Orice
modificare in plus nu poate fi suslinutd de bugetul local.
Dl. RuEe! Nicolae propune ca valoarea burselor pentru semestrul I s5 fie aceeaEi ca pe

semestrul II.
Dl. Primar rdspunde cd prevederile bugetare sunt pentru sumele propuse in proiectul de

hotdrdre qi afirmd cd dacd, se va mdri cuantumul burselor aceste nu se vor mai
putea acorda din lipsd de fonduri.

Dl. Iovan precrzeazd cd sumele sunt de la minister.
Dl. Primar rdspunde domnului Iovan cd nu toli banii sunt de la minister gi precizeazd cd,

celelalte primdrii au aprobat acordarea burselor doar in limita sumelor primite de

la minister.
D-na. Preqedinte supune la vot propunerea domnului consilier local Ruge! Nicolae ca

valoarea burselor pentru semestrul I s[ fie aceeaqi ca pe semestrul II.
in .r.ma votului exprimat propunerea este votatl cu 9 voturi ,rpentru" (B5lan

Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Petrescu Ilie,
Pintea Dumitru, RuEe{ Nicolae ;i Sanda Ion) qi 10 ,,ab{ineri" (Ardeiu RIzvan Remus,
Matei Gabriel, Col{atu Neghini Constantin, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Mirqu
Vasile, Giubelan Sorin, Chifulescu Niculina, Petriqor Florentina Eugenia Ei Preda
Florea).
D-na. Secretar precizeazd cd propunerea nu a trecut.
D-na. P^re;edinte supune la vot proiectul de hot[rdre aqa cum a fost redactat.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (19).

7. Proiect de hotirire privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare,
modernizare gi dotare $coala Gimnaziald nr.2 Motru" in cadrul Planului National de
Redresare gi Rezilien{i, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Proiectul de hotdrdre a fost retras.

8. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la
re{eaua de gaze a locuin{ei nr. 8, scara C, Etaj 2, bloc M8, B-dul GIrii nr. 4,
Municipiul Motru, titular contract inchiriere Ploscaru Iacob, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdrdre qi intreab[ dacl sunt discufii. Nefiind
discu{ii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

9. Proiect de hotlrire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului
nr. 6 , Sc. A, etaj 2, bloc T12, B-dul Trandafirilor nr. 2, Municipiul Motru,
domnului Iorga Alexandru Gabriel - titular contract de inchiriere, inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Pre;edinte dd citire proiectului de hotdrAre qi intreaba daca sunt discufii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

10. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului
nr.3, Sc. A, parter, bloc Ll, Strada Macului nr.23,, Municipiul Motru, domnului
Ebetiuc Gheorghe - titular contract de inchiriere, inifiator primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdr6re qi intreab[ dacd sunt discutii. Nefiind
disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

5



in urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).

11. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. l, Sc. C, etaj 1, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2,
Municipiul Motru, domnului Filip Ioan Daniel - titular contract inchiriere,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdrAre Ei intreabi dacd sunt discufii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirflre este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

12. Proiect de hotlrire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului
nr. 18 , Sc. C, etaj 4, bloc Ll, strada Macului, nr.23, Municipiul Motru, doamnei
Iosu Domnica Angela - titular contract de inchiriere, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

D-na. Pregedinte di citire proiectului de hotdrdre gi intreabd dacd sunt discufii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrAre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotdrire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

13. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului
nr. 3, Sc. D, etaj 1, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2, Municipiul Motru,
doamnei Motintlu Daniela - titular contract de inchiriere, ini(iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dI citire proiectului de hotdrdre qi intreabd daca sunt discufii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrAre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

14. Proiect de hotlrfire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului
nr. 3, Sc. C, etaj 2, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2,, Municipiul Motru,
domnului Robescu Eduard Daniel- titular contract inchiriere, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

D-na. Pre;edinte dd citire proiectului de hotdrdre qi intreab[ dacd sunt discutii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

15. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului
nr. 35 , Sc. 3, etai 4, bloc B2G, Aleea Muncii, nr. 3, Municipiul Motru, domnului
Udrea lonu{ Ciprian - titular contract inchiriere, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdr0re qi intreab[ dacd sunt discufii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

16. Proiect de hotirflre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului
nr. 15, Sc.2, etaj 3, bloc G4, Aleea Frasinului, nr.2, Municipiul Motru, doamnei
Vanvu Ileana Sanda - titular contract de inchiriere, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
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D-na. Pregedinte dd citire proiectului de hotlrAre Ei intreab[ dacd sunt discutii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrAre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

17. Proiect de hotlrire privind aprobarea taxelor aplicate de S.C. Direc{ia Publicl
Motru S.A. incepffnd cu 01.06.2022[a Zona de Agrement $trand, ini{iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdr6re Ei intreabd dacd sunt discutii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

18. Proiect de hotirire de aprobare a proiectului "ACTUALIZARE $l
TRANSPUNERE IN FORMAT DIGITAL PUG $I PMUD AL UAT MUNICIPIUL
MOTRU" qi a cheltuielilor aferente prin Componenta 10 - Fondul locat din cadrul
Planului Na{ional de Rezilien{e PNRR/20221C10, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdrAre ;i intreabi dacd sunt disculii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

19. Proiect de hotlrffre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Motru in Adunarea Generali a Ac{ionarilor Ia Societatea Comerciali
Direc(ia Publicl Motru S.A. pentru a analiza Ei a hotiri in conformitate cu
interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3, 4, 5r7 , 8, 9, 12, 13, 14, 16r 17 ,si 19

aflate pe ordinea de zi a Eedinfei AGA, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
D-na. Pregedinte dd citire proiectului de hotdr6re qi intreaba dacd sunt disculii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

20. Proiect de hotirflre privind reahzarea Muzeului Mineritului Motru in imobilul
situat pe str. Macului din Municipiul Motru (fosta Grldini{n Vile), ini{iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hotdrAre qi intreabd dacd sunt discufii. Nefiind

^ disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrfire este votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).

21. Probleme curente:
1. Informarea domnului PIun Marian nr. 16323102.05.2022 inregistrati Ia Consiliul

Local Motru sub nr. 299102.05.2022;
2. Adresa nr. 33125.02.2022 a Asociafiei ADIA GORJ inregistratl la Primiria

Municipiului Motru sub nr. 3264126.01.2022;
3. Informarea nr. 15628121.04.2022 a doamnei Aldulescu Paula Carmen manager de

proiect;
4. Adresa Liceului Tehnologic Motru nr. 3451128.04.2022 inregistrati la Primlria

Municipiului Motru sub nr. 16096128.04.2022;
5. Adresele UATAA Motru SA:

Nr. 2907102.05.2022, inregistratl la C.L. Motru sub nr. 300/02.05.2022;
Nr. 3096/0 6.05.2022, inregistrati la C.L. Motru sub nr. 352/09.05.2022;
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Nr. 3152/10.05.2022,inregistratI la c.L. Motru sub nr. 364112.05.2022;

6. Adresele Direc{iei Publice Motru S.A :

Nr.4617128.04.2022 inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 295129.04.2022;

Nr. 4614128.04.2022 inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.296129-04.2022;

7. Raportul de activitate al administratorului executiv UATAA Motru S.A. in
perioada 07.0 L.2022-06 .05.2022 (domnul Dobricl Tudor);

8. Adresa S.C. UATAA Motru S.A. nr. 3624125.05.2022, inregistrati la C.L. Motru
sub nr. 37 0 126.05.2022;

9. Adresa Consiliului Jude(ean nr. 1/8346 din 24.05.2022,inregistratI la C.L. Motru
sub nr. 37 I 126.05.2022.

Membrii consiliului Local Motru au luat act de toate adresele, inform6rile qi Raportul

de activitate aflate pe ordinea de zi a;edinlei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
NICULINA S A
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