
Proces - verbal

incheiat azi 06.12.2022 cu ocazia gedinfei extraordinare de indatd a
Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fEcut online, materialele
au fost trimise online membrilor Consiliului Local Motru qi domnului Primar -
Morega Costel Cosmin citre doamna Ursoniu Ana Daniela - Inspector in din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local.

$edinfa se desfrqoard prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul

,,Consiliul Local Motru").
Domnul Consilier juridic - Florescu Daniel fine locul doamnei Secretar

General - Stroescu Gina.
La qedin![ particip[: 18 consilieri locali in funclie (Ardeiu R6zvan Remus,

B6lan Vasile, Chifulescu Niculina, Collatu Neghinl Constantin, David Constantin,
Giubelan Sorin, Huidu Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Matei Gabriel, MirEu
Vasile, Pinoqanu Aurel, Olaru Nicolae, Petrescu Ilie, Preda-Dochinoiu Florin,
Petrigor Florentina Eugenia, Pintea Dumitru qi Sanda Ion), domnul Morega Costel
Cosmin - Primar al municipiului Motru, domnul Consilier juridic - Florescu Daniel,
doamnele Lonea Vasilica Ei Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru. Lipseqte domnul consilier local Ruqef Nicolae.
D-na. Secretar General menfioneazd cd qedin]a este statutarl.

Proiectul ordinii de zi al qedin(ei extraordinare de indatd a fost comunicat
de cdtre doamna Ursoniu Ana Daniela in timp util membrilor Consiliului Local
Motru. Proiectul ordinii de zi este anexi la Dispozilia nr. 602106.12.2022 privind
convocarea Consiliului Local Motru in qedin{d extraordinarl de indatl in data de
06.12.2022, orele 1400, ce se desftqoar[ prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe
grupul ,,Consiliul Local Motru").

Domnul Consilier juridic - Florescu Daniel men(ioneazd. cd, sedinfa este
statutard.

Dl. Preqedinte supune la vot

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrire privind completarea art. I din HCL nr. 115124.11.2022
privind aprobarea proiectului refelei unitl{ilor de invlflmint preuniversitar de
stat de pe raz Municipiului Motru care vor funcfiona in anul qcolar 2023 -
2024, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

in urma votului exprimat online ordinea de zi este votati cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (18).

Se trece la votarea proiectului de hotdrdre

1. Proiect de hotlrire privind completarea art. I din HCL nr. 115124.11.2022
privind aprobarea proiectului re{elei unitlfilor de invS{imint preuniversitar de
stat de pe raza Municipiului Motru care vor funcfiona in anul scolar 2023 -
2024,, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
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Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat online proiectul de hotlr6re este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Nemaifiind alte discu{ii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte -
Giubelan Sorin, declard inchisi qedinla extraordinarl de indatd a Consiliului Local
Motru din data de 06.12.2022, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal
intr-un singur exemplar original.

Laprezentul proces - verbal vor fi anexate discu{iile online.

PRE$EDINTE DE SECRETAR G
GIUBELAN SORIN STROE GINA
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