
Proces - verbal
incheiat azi 76.12.2022 cu ocazia convocdrii gedinJei extraordinare de indatS a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ficut online, materialele au fost

scanate ;i 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.

$edinJa se desflgoard. la sala de qedinle a Consiliului Local Motru din cadrul
Primdriei Municipiului Motru.

La qedinld sunt prezenfi 8 consilieri locali frzic (Colfatu Neghini Constantin,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Petriqor Florentina
Eugenia, RuEe{ Nicolae Ei Sanda lon) gi 9 consilieri locali prezenfi online: Chifulescu
Niculina, David Constantin, Huidu Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin loan, Preda-
Dochinoiu Florin, Petrescu llie, Pintea Dumitru Ei PinoEanu Aurel, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru, domnul Peri;oreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanfe, Contabilitate
din cadrul Primariei Motru, doamna Udrea Mihaela Lorena - Inspector in cadrul Serviciului
U.A.T.I.A.D.C., doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc consilierii locali Ardeiu Rdzvan Remus qi
Bdlan Vasile

Doamna Secretar General menfioneazd ci Eedinfa este statutard qi roagd Preqedintele
de gedinld, domnul Giubelan Sorin, sd preia lucrlrile qedinfei.

Dl. Pre;edinte supune la vot
Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrffre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 ;i estimlri
2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 1.487,52 mii lei, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea modificirii art.Z qi art. 3 din H.C.L. nr.
80125.08.2022 pentru aprobarea documentafiei de avizare a lucrlrilor de
interven{iio a indicatorilor tehnico-economici Ei a devizului general pentru
obiectivul de investifii ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES
PUBLIC DIN MUNICIPIUL MOTRU - LOT 1", aprobat pentru finan(are prin
Programul nafional de investifii ,oAnghel Saligny", precum qi a sumei reprezentind
categoriile de cheltuieli finan{ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,
ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin.

it ,r.-u votului exprimat ordinea de zi este votati cu 17 voturi ,rpentru".

1. Proiect de hotirire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 Si estimlri
2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 1.487,52 mii lei, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte cite;te proiectul de hotdrdre gi menfioneazd cd a fost discutat in comisiile de
specialitate ;i a primit aviz favorabil. intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind discufii, domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re in forma redactatd.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 17 voturi
,rpentru".

in qedinld intrd online pe grupul ,,Consiliul Local Motru", domnii consilieri locali
Ardeiu Rdzvan Remus qi Bdlan Vasile, fiind prezenfi toli cei 19 consilieri locali in functie.

1



2. Proiect de hotirflre privind aprobarea modificlrii art.2 Ei art. 3 din H.C.L. nr.
80125.08.2022 pentru aprobarea documentafiei de avizare a lucririlor de
interven{ii, a indicatorilor tehnico-economici qi a devizului general pentru
obiectivul de investifii ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES
PUBLIC DIN MUNICIPruL MOTRU - LOT 1", aprobat pentru finan{are prin
Programul na{ional de investifii ,,Anghel Saligny", precum Ei a sumei
reprezentind categoriile de cheltuieli finanfate de la bugetul local pentru
realizarea obiectivului, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin.

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdr6re qi men{ioneazdcd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculii, domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in forma redactatS.

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

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinlei extraordinare de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 28.11.2022-

in urma votului exprimat procesul verbal al gedinlei extraordinare de indatd din data
de28.11.2022 a fost votat cu 18 voturi,,pentru".

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedinlei extraordinare de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 06.12.2022.

in urma votului exprimat procesul verbal al qedinlei extraordinare de indatd din data
de 06.12.2022 afost votat cu l6 voturi ,,pentru".

Dl. Pre;edinte declard lucrdrile qedinlei inchise.

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
GIUBELAN SORIN

9IYERAL,((3INASTROES
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