
Proces - verbal

incheiat azi 28.11.2022 cu ocazia convocdrii gedinlei extraordinare de indatd a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut 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 gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinta se desftqoard, la sala de qedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul
Prim[riei Municipiului Motru.

La qedin(d sunt prezenfi 16 consilieri locali fizic qi 3 consilieri locali prezen[i
online: David Constantin, Petrescu Ilie qi Petriqor Florentina Eugenia), 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 Prim6riei Motru, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru Ei cet[feni.

Doamna Secretar General men{ioneaz6 cd qedinta este statutari, motiv pentru care

lucrdrile se pot desfbqura.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedinJei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de24.11.2022.
in urma votului exprimat procesul verbal al gedinfei ordinare din data de

24.11.2022 a fost votat cu 16 voturi ,,pentru".
Doamna Secretar General roagd Preqedintele de qedin!6, domnul Giubelan Sorin, sd

preia lucr[rile qedinlei

Dl. Preqedinte supune la vot
Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotlrAre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi estimlri
2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 856 MII LEI, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

io ,"-u votului exprimat ordinea de zi este votatl cu 16 voturi ,rpentru".

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre privind rectificarea Bugetului Local pe anul2022
gi estimlri 2023 - 2025 pin suplimentare cu suma de 856 MII LEI, iniliator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin, qi menfioneazd cd a fost discutat in comisiile de specialitate qi a
primit aviz favorabil. intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculii, domnul Pre;edinte supune la vot art. 1 al proiectului de hotdrdre.

..ART. 1 Se aprobd rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 Si estimdri 2023 -2025 prin
suplimentare cu suma de 856 mii lei, conform anexei 1 la prezenta hotdr6re."

i, ,r.ma votului exprimat art. I al proiectului de hotlrire este votat cu 16

voturi ,rpentru" qi 3 orabfineri" .

Dl. Pre;edinte supune la vot art.2 al proiectului de hotlrdre.

."ART. 2. Se aprobd modificarea Programului de investilii pe anul 2022, conform Anexei 2
laprezenta hotdr6re."

I



in urma votului exprimat art.2 al proiectului de hotlrire este votat cu L6 voturi
,rpentru" qi 3 ,rabfinerit'.

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re in totalitate.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 16 voturi ,rpentru"

qi 3 ,rabfineri".

Dl. Pre;edinte declarl lucrdrile qedinfei inchise.

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR ENERAL,
GIUBELAN STRO
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