
Proces - verbal
incheiat azi 27.05.2021 cu ocazia convocdrii qedin{ei ordinare a Consiliului

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

fost scanate ;i trimise de angajatele Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru
online, pe adresele de email, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar -
Morega Costel Cosmin qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

gedinla se desfEgoard prin intermediul aplicafiei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").

La gedin![ participd toJi cei 19 consilieri locali in funclie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar

General al municipiului Motru qi doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela
din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

Doamna Secretar General: Avdnd in vedere prevederile art. 140, alin. 3 din
OUG nr.57l20l9,va aduc la cunoqtinf[ faptul cd nu am contrasemnat de legalitate
HCL nr 6112021, respectiva hot[r6re fiind adoptata cu incdlcarea prevederilor art.

131 din OUG 5712019. Jindnd cont de cele precizate,ya rog sa lua{i act de opinia
motivata comunicata prin intermediul aparatului permanent al CL Motru. Prin adresa

nr.7643din 19.05.2021 Institulia Prefectului a constatat ca respectiva hotdrdre a fost
adoptata cu incdlcarea prevederilor legale, solicitdnd revocarea pa(ial[ a hotlr6rii.

$edinfa este statutar[, fiind prezenli 19 consilieri locali.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin{ei ordinare a Consiliului

Local Motru din data de29.04.2021.
in or-a votului exprimat online procesul verbal al gedin(ei ordinare

din data de 29.04.2021 a fost votat cu 10 voturi ,,pentru" (Chi{ulescu Niculina,
PetriEor Florentina Eugenia, Colfatu Neghind Constantin, Matei Gabriel, Mirqu
Vasile, Giubelan Sorin, Ardeiu Rdzvan Remus, PinoEanu Aurel, Preda Florea qi

Olaru Nicolae) qi 6 ,,ab{ineri" (Iorga Ion, David Constantin, Huidu Vasile, Jianu

Gigel, B[lan Vasile Ei Iovan Sorin Ioan). Domnii consilieri locali: Petrescu Ilie,
Pintea Dumitru qi Sanda Ion nu au votat.

Proiectul ordinii de zi al gedin(ei ordinare a fost comunicat de doamna

Lonea Vasilica in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi
este anex[ la Dispozilia nr. 238120.05.2021 privind convocarea Consiliului Local
Motru in qedin![ ordinard in data de 29.04.2021, orele 1600, ce se desfrgoar[ prin
interrnediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local Motru").

Domniqoara consilier local Petriqor Florentina Eugenia propune pe domnul

Iovan Sorin Ioan preqedinte de gedin{I, avdnd in vedere cI propunerea pentru ca

dumnealui sI fie preqedinte de Eedinf[ pentru lunile mai, iunie qi iulie a fost votatd
favorabil.

in ,.-a votului exprimat propunerea a fost votatl cu unanimitate de

voturi ,pentru" (19).
D-na. Secretar General roagd Preqedintele de qedinld, domnul Iovan Sorin Ioan, sd

preia lucrdrile ;edinlei.
Dl. PreEedinte supune la vot ordinea de zi a sedintei.
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Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotdr6re privind alegerea preqedintelui de gedin{6 pentru a

conduce lucrdrile qedinlelor Consiliului Local Motru pe o perioadd de trei luni,

respectiv: mai, iunie qi iulie 2021, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

z. Proiect de hot[rdre pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentdnd

scutiri la plata major[rilor de intdrziere aferente impozitelor qi taxelor locale

datorate de c[tre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului

local al Municipiului Motru, iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hot[rdre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Consolidarea
capacitdlii Spitalului Municipal Motru in gestionarea Ei STOP-area ctizei

rut itur" COVID -19, a cheltuielilor legate de proiect qi a indicatorilor tehnico-

economici", iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotdr6re pentru completarea HCL nr. 56129.04.2021 ,,privind
acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea contractului de comodat

care are ca obiect spaliul in suprafald de 15,12m.p. , situat in zona Piala

Central[ Motru" , ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hot[rdre privind aprobarea aderdrii UAT comuna Stdneqti la

Asocialia de Dezvoltare Intercomunitarl de utilitd{i publice pentru serviciul de

alimentare cu ap[ gi de canalizarc,,ADIA" Gorj, iniliator Primar ec. Morega

Costel Cosmin;
6. proiect de hotdrdre privind aprobarea contului anual de execu{ie pe anul 2020

inijiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

7. proiect de hotirdre privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor

din invdldmdntul preuniversitar de stat din municipiul Motru in anul 2020 '
2021, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

8. proiect de hot[rdre privind desemnarea reprezentan]ilor Consiliului Local

Motru in Consiliul Director qi in Adunarea General[ a Asocialiei Clubului

Sportiv ,,Mineru| Motru 2008" iniiiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
g. proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea

lucrdrilor de branqament la sistemul de distribulie gaze a 18 imobile din

Municipiul Motru, iniliator Primar ec. Morega Costel cosmin;

10. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Programului unitar de acliune de

combatere a vectorilor qi d[unitorilor din Municipiul Motru pe aruil 2021,

iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

11. proiect de hotSrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea

lucr[rilor de braryament la sistemul de alimentare cu energie electric[ al

imobilelor proprietatea MELNIC ECATERINA ;i SEMENESCU CRISTIAN

- BOGDAN iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

12. proiect de hot[r6re privind constituirea Comisiei de seleclie a candidalilor

pentru posturile vacante de membri in Consiliul de Administralie la Direclia

Public[Motru S.A. , iniliator Primar ec. Morega Costel cosmin;

13. proiect de hotdrare pentru modificarea art. 1 din Hotdrdrea Consiliului Local

Motru nr. 34 din 05.04.2021 ,,privind stabilirea modalit[fii de selectarc a

administratorilor la S.C. UATAA Motru S.A" initiator Primar ec. Morega

Costel Cosmin;
14. Probleme curente:

1. Adresa Poliliei Municipiului Motru, inregistrat[ la Consiliul Local Motru

sub nr. 333 122.04.2021;
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2. Adresa Poliliei Municipiului Motru, inregistratd la Consiliul Local Motru

sub nr. 33 4 122.04.2021 ;

io urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hot[r6re.

1. Proiect de hot[rare privind alegerea pregedintelui de qedin{a pentru a

conduce lucrlrile E.din1.lo. Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei

luni, respectiv: mai, iunie qi iulie 2021, inifiator Primar ec. Morega Costel

Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.

in urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

2. Proiect de hot[r6re pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis

reprezent6nd scutiri la plata majordrilor de intdrziere aferente impozitelor qi

taxelor locale datorate di cbtre intreprinderile care au calitatea de contribuabili

ai bugetului local al Municipiului Motru, ini{iator Primar ec. Morega Costel

Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre'

in urma votului exprimat proiectul de hotlrfrre este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

3. proiect de hotlrdre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Consolidarea

capacitSlii Spitalului Municipal Motru in gestionarea qi STOP-area crizei

,unitu.. COVID -19, a cheltuielilor legate de proiect qi a indicatorilor tehnico-

economici", inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre'

tn urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

4. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 56129'04'2021 ,,privind

acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea contractului de comodat

care are ca obiect spafiul in suprafald de 15,12m.p., situat in zona Piala

Centrala Motru" , ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre'
In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

5. proiect de hotdrdre privind aprobarea ader[rii UAT comuna Stdne;ti la

Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar[ de utilit[1i publice pentru serviciul de

alimentare cu ap[ qi de cana\izate,,ADIA" Gorj, iniliator Primar ec. Morega

Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre'

in urma votului exprimat proiectul de hotirfire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
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6. Proiect de hot[rdre privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2020

iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[rdre.

[n urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 17

voturi ,,pentru". Domnii consilieri locali Ardeiu Rlzvan Remus qi Petrescu

IIie nu au votat.

7. Proiect de hot[rdre privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor

din inv6![mdntul preuniversitar de stat din municipiul Motru in anul 2020 '
2021, iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotdrdre.

Dl. Jianu Gigel face amendament ca bursa de performanld sI fie 300 de lei, bursa de

merit sd fie 250 de lei, iar bursele de studiu qi sociale sd fie fiecare de 130 de lei.

Dl. Periqoreanu precizeazd cf, amendamentul presupune 1668000 lei in pus de la
bugetul local qi nu existi prevedere bugetard.

in urma votului exprimat amendamentul domnului Jianu Gigel a fost

votat cu 10 voturi ,,pentru" @etrescu Ilie, Jianu Gigel, David Constantin, Pintea

Dumitru, Huidu Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Preda Florea, Sanda Ion ;i Bdlan

Vasile), 2 voturi ,,impotriv[" (Colfatu Neghin[ Constantin qi Petriqor Florentina

Eugenia) qi 7 ,,ab[ineri" (Ardeiu RSzvan Remus, Matei Gabriel, Olaru Nicolae,

Mirqu Vasile, Chiqulescu Niculina, Pinoqanu Aurel ;i Giubelan Sorin).

Dl. Frimar precizeazd c[ cei care au votat amendamentul vor fi rlspunzStori in fala

pdrinJilor qi copiilor de situa{ia creatf,. Copiii nu vor putea primi bursele.

D1. Periqoreanu solicitd consilierilor locali si precizeze la ce se renunld pentru

acordarea burselor in cuantumul propus.

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul votat.

in u.ma votului exprimat proiectul de hotirflre este votat cu L0 voturi

,,pentru" (Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru, Sanda Ion, Jianu Gigel, Petrescu Ilie,

UaviA Constantin, B[lan Vasile, Huidu Vasile, Preda Florea qi Iorga Ion) qi 9

,,ab{ineri,' (Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Col,tatu Neghind Constantin, Ardeiu

R[zvan Remus, Olaru Nicolae, Petriqor Florentina Eugenia, Giubelan Sorin,

Chilulescu Niculina qi Pinoqanu Aurel).

8. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local

Motru in Consiliul Director qi in Adunarea Generald a Asociafiei Clubului

Sportiv ,,Minerul Motru 2008" iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

D1. Preqedinte solicit[ sd se faci propuneri la art. I alproiectului de hotdrdre.

Dl. Pintea Dumitru propune pe domnul David Constantin.

Dl. Preda Florea propune pe domnii Matei Gabriel qi Preda Florea.

Dl. Preqedinte roagl si se fac[ o singur[ propunere.

Dl. Petrescu Ilie propune pe domnul Preda Florea.

Dl. Pre;ed^inte supune la vot propunerea domnului Pintea Dumitru.

in urma votului exprimat propunerea domnului Pintea Dumitru a fost

votati cu 7 voturi ,rpentru" (Pintea Dumitru, Iovan Sorin Ioan, Iorga Ion, B[lan
Vasile, Sanda Ion, Jianu Gigel, Petrescu Ilie), 9 voturi ,,impotrivl" (Matei Gabriel,

Ardeiu R[zvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Chi{ulescu Niculina, Petriqor

Florentina Eugenia, Giubelan Sorin, Olaru Nicolae, Mirqu Vasile qi Pinoqanu Aurel)
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Ei 2 ,,ab{ineri" (Preda Florea qi Huidu Vasile). Domnul Consilier local David

Constantin nu a votat.
Propunerea nu a trecut.

Dl. Preqed^inte supune la vot propunerea domnului Petrescu Ilie.
in urma votului exprimat propunerea domnului Petrescu Ilie a fost

votati cu 18 voturi ,rpentru". Domnul Consilier local Petrescu Ilie nu a votat.

Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte solicit[ sd se facf, propuneri pentru art.2 al proiectului de hot[rdre.

Dl. Huidu Vasile propune pe domnul David Constantin.

Dl. Collatu Neghini Constantin propune pe domnul Matei Gabriel.

Dl. Preqedinte supune la vot propunerea domnului Huidu Vasile.

in urma votului exprimat propunerea domnului Huidu Vasile a fost

votatl cu 8 voturi ,,pentru" (Jianu Gigel, Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru, Huidu

Vasile, Petrescu Ilie, Sanda Ion, Iorga Ion qi Bdlan Vasile), 7 voturi ,,impotrivI"
(Matei Gabriel, Petriqor Florentina Eugenia, Ardeiu R[zvan Remus, Collatu Neghinl

donstantin, Olaru Nicolae, Chifulescu Niculina Ei Pinoqanu Aurel) Ei o ,,ab(inere"
(Giubelan Sorin). Domnii consilieri locali David Constantin, MirEu Vasile qi Preda

Florea nu au votat.
Propunerea nu a trecut.

Dl. Preqedinte supune la vot propunerea Collatu Neghind Constantin.

in urma votului exprimat propunerea domnului Col{atu Neghinl

Constantin a fost votatl cu 16 voturi ,,pentru" Domnii consilieri locali David

Constantin, Mir;u Vasile gi Preda Florea nu au votat.

Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[rdre cu propunerile votate'

tn urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 18 voturi

,,p€rtru". Domnul consilier local Petrescu Ilie nu a votat'

g. proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea

lucr6rilor de branEament la sistemul de distribufie gaze a 18 imobile din

Municipiul Motru, iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre'
In urma voiului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu L8 voturi

,rpentru". Domnul consilier local Petrescu Ilie nu a votat'

10. proiect de hot6rdre privind aprobarea Programului unitar de acfiune de

combatere a vectorilor gi dlundtorilor din Municipiul Motru pe anul 2021,

iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre'
In urma voiului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 18 voturi

,pertfur'. Domnul consilier local Petrescu Ilie nu a votat.

I 1. proiect de hot6rdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea

lucr6rilor de braryament la sistemul de alimentare cu energie electricl al

imobilelor proprietatea MELNIC ECATERINA Ei SEMENESCU CRISTIAN

- BOGDAN ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre'

in urma votului exprimat proiectul de hotirflre este votat cu

unanimitate de voturi rrpentru"(19).
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12. Proiect de hot[rdre privind constituirea Comisiei de seleclie a candidatilor
pentru posturile vacante de membri in Consiliul de Administralie la Direclia
Publicd Motru S.A. , ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

in urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu L0 voturi

,,pentru" (Col{atu Neghind Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Ardeiu R[zvan

Rimus, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Giubelan Sorin, Preda Florea,

Chifulescu Niculina qi Pinoqanu Aurel) Ei 8 voturi ,,impotriv[" (Huidu Vasile,

Pintea Dumitru, Jianu Gigel, Iovan Sorin Ioan, Iorga Ion, Sanda Ion, David

Constantin ;i B[lan Vasile) Domnul consilier local Petrescu Ilie nu a votat.

13. Proiect de hotdrdre pentru modificarea art. 1 din Hotlrdrea Consiliului Local

Motru nr. 34 din 05.04.2021 ,,privind stabilirea modalitafli de selectare a

administratorilor la S.C. UATAA Motru S.A" initiator Primar ec. Morega

Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

in urma votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu 10 voturi

,,pentru" (Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Matei Gabriel,

PetriEor Florentina Eugenia, Mir;u Vasile, Giubelan Sorin, Olaru Nicolae, Preda

Florea, Pinoqanu Aurel qi Chifulescu Niculina) qi 8 voturi ,,impotrivi" (Huidu

Vasile, Sanda Ion, Jianu Gigel, B6lan Vasile, Iovan Sorin Ioan, Iorga Ion, David

Constantin qi Pintea Dumitru) Domnul consilier local Petrescu Ilie nu a votat.

14.Probleme curente:
15. Adresa Polifiei Municipiului Motru, inregistratdla Consiliul Local Motru

sub nr. 333 122.04.2021;
16. Adresa Poliliei Municipiului Motru, inregistrat[ la Consiliul Local Motru

sub nr. 33 4 122.04.2021 ;

Domnul Preqedinte roagf, membrii Consiliului Local Motru sd ia act de

adresele de pe ordinea dezi.

Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte

declard inchise lucrdrile qedin{ei ordinare a Consiliului Local Motru din data de

27.05.2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur

exemplar original.
Laprezentul proces - verbal vor fi anexate discutiile online.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, GENERAL,
IOVAN SORTN IOAN STRO GINA

lil*^
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