
Proces - verbal

incheiat azi 13.10.2022 cu ocazia convoc5rii gedinlei extraordinare de indatd aConsiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fbcut online, materialele au fostscanate Ei trimise online, pe adresele de e-mail, membrilor Consiliului Local Motru,domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina, dec[tre doamna Ursoniu Ana Daniela, Inspector in cadrul Aparatului permanent al Consiliului

Local Motru.

$edinfa se desfrgoatd, la sala de qedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul CaseiMulticulturale Motru.
La qedintd sunt prezenli 16 consilieri locali din cei 19 in func1ie, domnul Morega

Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General almunicipiului Motru, domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Fi";nG, Contabilitate
gi doamna Ursoniu Ana Daniela - Inspector in cadrul Aparatului permanent al Consiliului
Local Motru.

Lipsesc domnii consilieri locali Ardeiu Rizvan Remus, David Constantin qi Huidu
Vasile.

Doamna Secretar General menfioneazd cd qedin{a este statutara, fiind prezenfi 16consilieri locali din cei 19 in funcfie gi roagd membrii Consiliului Local tutot* sd aleagi un
preEedinte de qedinlE pentru a conduce lucririle gedinlei extraofdinare de indatd, av6nd in
vedere cd lipseqte domnul pregedinte de qedinl6 Ardeiu Rdzvan Remus.

Domnul consilier local Sanda Ion propune ca preEedinte de gedinfa pe domnul
consilier local Iovan Sorin Ioan.

Propunerea domnului consilier local Sanda Ion este supusi Ia vot qi in urmavotului exprimat propunerea este votatl cu unanimitate de voturli ,rpentrur, (16).
Doamna Secretar General roagd Preqedintele d'e qedinla, aomnut Iovan Sorin Ioan,

sd preia lucr5rile Eedinfei.

Dl. Preqedinte citeqte

Proiectul ordinii de zi

1' Proiect de hotlrire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 siestimiri 202_3_ - 2025 prin suplimentare cu r,rrnu de 1265,79 *ii t.i, ini[iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin.

2' Proiect de_ hotirire privind organizarea evenimentului cultural-artistic
,,Festivalul roamnei Motrene", inifiator primar Ec. Morega costel cosmin.

Dl. Pregedintesupune la vot ordinea de zi aqedinfei.
In urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate devoturi rrpentrutt (16).

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotdrdre de pe ordin ea d.e zi.
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Bugetului Local pe anul 2022 Si
cu suma de 1265,79 mii lei, ini{iator

Dl' P-reqedinte citegte proiectul de hotdr6re qi intreabd dac6 sunt disculii. Menfionea zd, cd afost discutat in comisiile de specialitate gi a primit aviz favorabil.
Dl' Periqoreanu precizeazd' ca a omis sd menlioneze in ;edinlele de comisii cd in

suplimentarea bugetului local este prinsd gi suma de 30 mii lei pentru plata
transportului cadrelor didactice ( 15 mii lei pentru $coala Gimnaziald nr.2
Motru,_]O mii lei pentru $coala Gimnaziali-nr.1 Motru gi 5 mii lei pentru
Liceul Tehnologic Motru).

Nefiind alte discufii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate

de voturi rrpentru,, (16).

2' Proiect de- hotlrire privind organizarea evenimentului cultural-artistic
,,Festivalul Toamnei Motrene", inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin.

Dl. P-reqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi intreabd dacl sunt disJulii. Menlionea zd. cd, a
fost discutat in comisiile de specialitate ;i a primit aviz favorabil.
Nefiind discufii proiectul de hot6r6re este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirflre este votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (16).

Nemaifiind alte discufii, domnul Preqedinte declard lucrarile gedinfei inchise.

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

1. Proiect de hotlrire privind rectificarea
estimlri 2023 - 2025 prin suplimentare
Primar Ec. Morega Costel Cosmin.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
IOVAN SORIN IOAN
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