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JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

rrorAnAnn
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INFRUMUSETARE AL

MUNICIPIULUI MOTRU PE ANUL 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU,
Avfrnd tn vedere:

gospoddrirea localitdlilor urbane qi rurale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Legea nr. 5 1 5 12002, cu modifi cdrile ulterioare;

;i completirile ulterioare;

intravilanul localitllilor, republicati, cu modificdrile Ei completlrile ulterioare;

modificlrile gi completirile ulterioare;

aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2023 Si estimdri 2024 - 2026 Si

Bugetul Institutiilor Publice gi Activit6lilor Finanlate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe
anul2023 qi estimdri 2024 -2026;

completSrile ulterioare;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificlrile Ei completlrile ulterioareo

HOTARASTE:
ART.I Se aprobs PROGRAMUL DE iNpnUTniUSETARE AL MUNICIPruLUI MOTRU
PENTRU ANUL 2023, conform anexei laprezettahotdrdre.
ART. 2. Suma necesard pentru realizarea lucrdrilor de infrumusefare este prevdzutd in Programul
de lucrdri qi reparafii pe anul 2023.
ART.3. Lucrlrile cuprinse in Programul de infrumusefare al Municipiului Motru pe anul 2023 se
vor realiza de c6tre societatea Direclia Publica Motru S.A.
ART.4 Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. qi S.C.
DirecJia Publicd Motru S.A.
ART.S Hotdrdrea va fi comunicatd Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului
Judefului Gorj, Serviciilor C.S.P.L.P.P.M ;i Buget, Finanle, Contabilitate din cadrul Primdriei
municipiului Motru Ei societSlii Direcfia Publicd Motru S.A.

adoptatl in gedinla ordinari a C.L. Motru
cu un nr ...rvot impotrivi, ..... ablineri, exprimate

din nr. total de lieri prezenJi la gedin{i qi din totalul de l9 consilieri in func}ie
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Program de infrumusetare din Municipiul Motru
pe anul 2023

Pentru anul 2023 in cadrul Programului de infrumusetare la nivelul
Municipiului Motru, tinand cont si de Programul de lucrari si reparatii, aprobat ca

Anexa 8 la - HCL nr. 10102.02.2023, privind aprobarea Bugetului Local al

Consiliului Local Motru pe anul 2023 si estimari2024-2026 si Bugetul Institutiilor
Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul
2023 si estimari 2024-2026, propunem sa fie executate urmatoarele lucrari:

l. lgenizarea spatiilor verzi constand in greblarea si evacuarea resturilor
vegetale, a tuturor resturilor din prefabricate de beton, bucati de beton,
pietre, fier vechi, caroserii, material rezultate din decaparea si repararea

hidroizolatiilor de la terasele blocurilor, araci, garduri inestetice-gradini
de zarzavaturi, gramezi de balast si moloz de pe domeniul public al
Municipiului Motru si localitatile rurale apartinatoare ;

2. Toaletarea pomilor si taierea gardului viu;
3. Varuirea pomilor din parcuri si arterele principale;
4. Nivelarea si transportarea excedentului de pamant, completarea cu

pamant vegeta, acolo unde este necesar, in vederea insamantarii cu
gazon;

5. Plantarea de puieti, de arbori si arbusti ornamentali;
6. Plantare flori de sezon;

7. Plantari de gard viu;
8. Plantari de trandafiri;
9. Achizitionarea si instalarea de ghivece de flori;
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10. Decolmatarea si igenizarea de de pe

11. Decolmatarea si igenizarea rigolelor te drumului judetean si

drumului national, pe segmente situate r:aia,M Motru;

12. Repararea, inlocuirea si vopsirea, acolo

de joaca pentru copii;

a complexelor

13. Repararea inlocuirea si vopsirea, dupa cM, amobilierului stradal de pe

raza Municipiului Motru;

14. Repararea aleilor si parcarilor, acolo unde este cazul;

15. Repararea si vopsirea cismelelor stradale;

16. Repararea si vopsirea fantanilor arteziene;

17. Repararea si vopsirea fantanilor publice din satele apartinatoare

Municipiului Motru;

18. Lacuirea foisoarelor si troitelor din Municipiul Motru si satele

apartinatoare Municipiului Motru;

19. Curatarea, repaxarea si vopsirea bordurilor din parcuri si strazile

principale din Municipiului Motru;

20. Vopsirea panourilor de afisaj;

21. Inlocuirea si vopsirea, dupa caz, a stalpilor indicatoarelor rutiere;

22. Vopsirea arcadelor, jardinierelor si stalpilor de iluminat public din

parcurile Municipiului Motru.

23. Reparat si activat stalpi pentru iluminatul public.

Zfi.Yenficareaexistentei capacelor peste caminele de vizitare la retelele

tehnico-edilitare.

25. Curatarcu repararea si vopsirea parapetelor, podurilor, podetelor.

Lucrarile vor fi executate in urama constatarilor si masuratorilor facute de

catre reprezentantii Primariei Municipiului Motru si ai societatii Directia Publica

Motru S.A..

Sef Serviciu C.S.P.L.P.P.M.,
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