
Proces - verbal
incheiat azi 26.08.2021 cu ocazia convoc[rii qedinlei ordinare a Consiliului

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

fost scanate qi trimise de doamna Ursoniu Ana Daniela online, pe adresele de email,
membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi

doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinla se desfrqoari prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").

La qedinJd participd toli cei 18 consilieri locali in funclie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, domnul Florescu Daniel - consilierul
juridic care line locul doamnei Stroescu Gina - Secretar General al municipiului
Motru qi doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru.

Domnul Florescu Daniel men{ioneazl cd qedinla este statutarS, fiind
prezenli l8 consilieri locali.
Domnul Florescu Daniel supune la vot procesul verbal al gedin{ei ordinare a,

Consiliului Local Motru din data de 29.07 .2021.
in ,rma votului exprimat online procesul verbal al gedinfei ordinare

din data de 29.07.2021 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).
Domnul Florescu Daniel roagd, Preqedintele de qedin!6, domnul B61an Vasile, s[ preia

lucrdrile qedinfei.
Dl. Pre;edinte supune la vot ordinea de zi a sedintei.

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotirflre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (f,'aza
DALI) qi ^ indicatorilor telnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare,
Modernizare qi Dotare Colegiul Nafional George CoEbuc Motru", ini{iator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr. 2466130.08.2019 pentru terenul proprietatea C.L.
Motru, in suprafafl de 51 mp, din Municipiul Motru, str. Minerului nr. 3, situat in
incinta $colii Gimnaziale nr. L Motru, cu destina{ia comer{, ini{iator Primar ec.

Morega Costel Cosmin;
3. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea

refelei de distribu[ie gaze naturale in Municipiul Motru pe strada Motrului, Calea
Tismanei, strada Kuznefov, strada Dafinului, strada Glogovenilor, strada Arfarului,
strada Panduri qi in localitatea tnsurifei, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

4. Proiect de hotirire pentru modificarea art.l din HCL Motru nr. 4128.01.2021

,rprivind aprobarea refelei unitlfilor de invi{im6nt preuniversitar de stat de pe
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raza Municipiului Motru care vor func{iona in anul qcolar 2021 - 2022", inifiator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotirf,re pentru aprobarea metodologiei de eliberare a Avizului de
amplasare pentru tonete qi pupitre acoperite sau inchise destinate difuzirii qi
comercializlrii presei, clrfilor qi florilor care sunt amplasate direct pe sol flri
funda{ii qi platforme in suprafafl de 12 mp, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

6. Proiect de hotlrflre privind aprobarea rezilierii contractului nr. 15754123.04.2018
de dare in administrare a fondului locativ citre S.C. Direcfia Publici Motru S.A.

Ei preluarea fondului locativ de cltre U.A.T. Municipiul Motru in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

7. Proiect de hotirire privind aprobarea numlrului qi cuantumului burselor acordate
elevilor din invl{Imflntul preuniversitar de stat din Municipiul Motru in anul Ecolar
2020 -2021, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

8. Probleme curente:
1. Adresa Camerei de Conturi Gorj,nr.27742109.08.2021, de inaintare a Raportului de

audit al performanlei din data de 16.07.2021;
2. Adresa Comisiei pentru buget, finanfe qi bdnci a Camerei Deputafilor, inregistratd la

Prim6ria Municipiului Motru sub nr. 25391103.08.2021;
3. Adresa Gdrzii Nafionale de Mediu - Comisariatul Judefean Gorj, nr.298lCJ

Gorjp/28.07.2021 inregistratd la Primiria Municipiului Motru sub ff.
25200104.08.202r;

4. Adresa Prefectului Judefului Gorj nr.11177129.07.2021 inregistrat6 la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 24895102.08.2021 9i la Consiliul Local Motru sub nr.
6491t0.08.2021;

5. Adresa doamnei Dobriloiu Luciana, inregistratd la Consiliul Local Motru sub nr.
644109.08.2021;

6. Adresa S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L. nr.544111.08.2021, inregistrat[ la Consiliul
Local Motru sub nr. 664111.08.2021;

7. Adresa Asocialiei Pensionarilor Speranla din municipiul Motru, nr. 04/05.08.2021
inregistratd la Consiliul Local Motru sub nr. 615105.08.2021;'

8. Pldngerea prealabilS a societdlii RDS & RCS S.A. nr.7444121.08.2021, inregistratd la
Primdria Municipiului Motru sub nr. 25212104.08.2021 Ei la Consiliul Local Motru
sub nr. 648109.08.2021;

9. Adresa Poliliei Municipiului Motru nr. 369350104.08.202, inregistratd la Prim5ria
Municipiului Motru sub nr. 25929111.08.2021;

1 0. Raport nr. 258961 1 1.08.2021 ;
ll.Adresa Consiliului Judelean Gorj nr. 10902116.08.2021, inregistratd la Primdria

Municipiului Motru sub nr. 26624118.08.2021.

In urma votului exprimat ordinea de zi ^ fost votatl cu
unanimitate de voturi,pentru" (18).

in afara ordinii de zi mai sunt trei proiecte de hotdr6re in vederea
supliment[rii ordinii de zi a qedinlei ordinare, respectiv:
1. Proiect de hotirflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea

contractului de inchiriere nr.2466130.08.2019 pentru terenul proprietatea C.L.
Motru, in suprafafn de 51 mp, din Municipiul Motru, str. Minerului nr. 3, situat
in incinta $colii Gimnaziale nr. I Motru, cu destinatia comerf ini(iator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlr6re privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
494119.08.2021., ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
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3. Proiect de hotlrire pentru revocarea art. 1 at H.C.L. Motru nr.61129.04.2021qi
desemnarea reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generalii a

Acfionarilor la S.C. Direcfia Publicl Motru S.A., ini{iator Primar ec. Morega
Costel Cosmin.

Dl. Preqedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi a ;edinfei ordinare doar
cu primele doud proiecte de hotirdre, ayizate favorabil de toate cele 6 Comisii de
specialitate ale Consiliului Local Motru:

1. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr.2466130.08.2019 pentru terenul proprietatea C.L.
Motru, in suprafafl de 51 mp, din Municipiul Motru, str. Minerului nr. 3, situat
in incinta $colii Gimnaziale nr. I Motru, cu destinatia comerf ini{iator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
494119.08.2021., ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Domnul Florescu Daniel - precizeazd cd sunt 3 (trei) proiecte de hotdrdre care
au fost puse la dispozilie Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motu, in
vederea avizdri;

- afirm[ cd apare ca fiind abtzivd, nepunerea lor in
discujie in Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru;

- roagd pe domnul Preqedinte de qedinfd s[ supund
la vot suplimentarea ordinii de zi cu toate proiectele de hotdrdre puse la dispozifie,
avdnd in vedere cI sunt Comisii de specialitate ale Consiliului Local Motru care le-au
avizat pe toate;

speciaritate are obligalia ,a ,up,,a ,TT:i:i:"'*;?."t"T#*?r[# r,t""r[',.'.',1.. 1:
hotdrdre primitre, nu doar pe cele pe care le vrea.
Dl. Preqedinte supune la vot pentru suplimentarea ordinii de zi doar primele doud

proiecte de hot5r6re.
Dl. Collatu Neghin[ Constantin rcagd, pe domnul Preqedinte de qedinlI s5 supun6,la

vot qi propunerea cu toate cele trei proiecte de hotdr6re.
Dl. Pregedinte rSspunde domnului Colfatu Neghind Constantin cI nu poate incdlca

legea.
Dl. Colfatu Neghinl Constantin afirm[ ci nu este nicio incdlcare de lege, av6nd in

vedere cd toate cele trei proiecte de hotlrdre au fost trimise Comisiilor
de specialitate spre analizd, qi avizare.

Dl. Primar roagi pe domnul Preqedinte de qedin!5 s[ dea dovadl de responsabilitate
si respect.

Dl. Collatu Neghin[ Constantin solicitl sd se supun[ la vot proiectele de hotlrdre, iar
plenul sd hotirascd.

Dl. Matei Gabriel spune domnului Preqedinte cI legea oblig[ sd supund la vot
suplimentarea cu toate cele trei proiecte de hotdrAre.

Dl. Ardeiu Rlzvan Remus roagd pe domnul Preqedinte sd respecte legea.
Dl. Pre;edinte spune c[ al treilea proiect de hotdrdre nu a fost supus avizdrii pentru cd

nu avea caracter de urgenf[.
Dl. Primar rlspunde domnului Preqedinte cd proiectul de hotdrdre are caracter de

urgenfS maxim6. Precizeazd, cd la proiectul de hotdrdre existi o adresl
in acest sens.
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Au loc disculii in contradictoriu in urma cdrora domnul Primar hotir[qte sd
retragd toate proiectele de hotdrdre de pe ordinea de zi.

Ca urmare a acestui fapt,9 din cei 18 consilierii locali s-au retras, motiv
pentru care qedinla a fost inchis[ ca fiind nestatutard.

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

PRE$ED DE $EDINTA,
VASILE

SECRETAR
STRO GINA
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