
Proces - verbal

incheiat azi 22.12.2022 cu ocazia qedin{ei extraordinare de indat[ a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a flcut online, materialele

au fost trimise online membrilor Consiliului Local Motru gi domnului Primar -
Morega Costel Cosmin de cdtre doamna Ursoniu Ana Daniela - Inspector in cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local. Proiectul ordinii de zi este anexd la
Dispozilia nr.627122.12.2022 privind convocarea Consiliului Local Motru in gedin(6
extraordinard de indatd in data de 22.12.2022, orele 104s.

$edinla se desfrqoard.la sala de gedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul
Primlriei Municipiului Motru.

Domnul Consilier juridic - Florescu Daniel tine locul doamnei Secretar
General - Stroescu Gina

La qedin[I participa 18 consilieri locali (15 consilieri locali prezenli fizic:
Ardeiu Rizvan Remus, Col{atu Neghini Constantin, Chifulescu Niculina, David
Constantin, Huidu Vasile, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Olaru
Nicolae, PetriEor Florentina Eugenia, Pinoqanu Aurel, Pintea Dumitru, Preda-
Dochinoiu Florin, RuEe( Nicolae qi Sanda Ion Ei 3 consilieri locali prezen[i online:
BIlan Vasile, Iorga Ion qi Petrescu Ilie), domnul Morega Costel Cosmin - Primar
al municipiului Motru, domnul Consilier juridic Florescu Daniel, domnul
Periqoreanu Mircea - $.f Serviciu Buget, Finanfe, Contabilitate din cadrul Primdriei
Motru Ei doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru. Lipseqte consilierul local Giubelan Sorin.

Domnul Consilier juridic - Florescu Daniel men{ioneazd c5 qedinta este
statutard q:lJ,il1'Hl.,ffi:iT.ffiX'1' 

,,o..scu Danie r pr""iir"-a cd trebuie ares un
pregedinte de Eedinfd, avdnd in vedere cd domnul Preqedinte - Giubelan Sorin
lipseqte.

Domnul consilier local Pintea Dumitru propune pe domnul consilier local
Mirqu Vasile ca preqedinte de ;edinf6.

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Pintea Dumitru, iar in
urna votului exprimat propunerea este votat[ cu unanimitate de voturi pentru (18).

Domnul Consilier juridic - Florescu Daniel roagd Preqedintele de qedin!5,
domnul Mir;u Vasile, sd preia lucrlrile qedinfei.

Dl. Preqedinte supune la vot

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 ;i
estimlri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 1.993,01 mii lei, ini{iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;

io u.ma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).
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1. Proiect de hotlrire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi
estimiiri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 1.993,01 mii lei, ini{iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;

in qedinld intrl online domnul consilier local Giubelan Sorin, fiind prezenfi
tofi cei 19 consilieri locali in func{ie ( 15 consilieri locali prezenti fizic qi 4 consilieri
locali pr ezen[i online).

Dl. Preqedinte menfioneazd cd proiectul de hotlrdre a fost avizat favorabil de citre
toate cele 6 Comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru qi intreabd dacd sunt
discufii.

Nefiind discufii, domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in
forma redactatd.

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

Nemaifiind alte discufii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte - Mirqu
Vasile, declarl inchisd qedin{a extraordinari de indati a Consiliului Local Motru din
data de 22.12.2022, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un
singur exemplar original.

Laprezenfiil proces - verbal vor fi anexate discutiile online.
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