verbal
incheiat azi 29.04.2021 cu ocazia convocdrii gedinlei ordinare a Consiliului
Proces

Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fbcut online, materialele au
fost scanate qi trimise de angajatele Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru
online, pe adresele de email, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar Morega Costel Cosmin gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.
$edin{a se desfdqoar6 prin intermediul aplica}iei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").
La qedintd participd to{i cei 19 consilieri locali in funcfie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar
General al municipiului Motru qi doamnele Lonea Vasilica ;i Ursoniu Ana Daniela
din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.
Doamna Secretar General men{ioneazd cd qedin{a este statutar[, fiind
prezen{i 19 consilieri locali.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei ordinare a Consiliului
Local Motru din data de 25.03.2021.
in urma votului exprimat online procesul verbal al qedinfei ordinare
din data de 25.03.2021 a fost votat cu 10 voturi ,,pentru" (Colfatu Neghinl
Constantin, Matei Gabriel, Petriqor Florentina Eugenia, Chifulescu Niculina, Ardeiu
Rdzvan Remus, Olaru Nicolae, Mirgu Vasile, Giubelan Sorin, Pinoqanu Aurel ;i
Preda Florea) qi 6 voturi o,impotrivl" (Jianu Gigel, Bdlan Vasile, Sanda Ion, Iovan
Sorin Ioan, Iorga Ion;i Huidu Vasile).
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin(ei extraordinare de
indat6 a Consiliului Local Motru din data de 05.04.2021.
in urma votului exprimat online procesul verbal al gedin(ei
extraordinare de indati din data de 05.04.202t a fost votat cu 18 voturi ,,pentru"
(David Constantin, Matei Gabriel, Preda Florea, Ardeiu Rlzvan Remus, Mir;u
Vasile, Jianu Gigel, Petriqor Florentina Eugenia, Huidu Vasile, Collatu Neghinl
Constantin, Iovan Sorin Ioan, Giubelan Sorin, B[lan Vasile, Olaru Nicolae, Pinoqanu
Anrel, Chilulescu Niculina, Sanda Ion, Iorga Ion qi Pintea Dumitru).
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin[ei extraordinare de
indat6 a Consiliului Local Motru din data de22.04.2021.
in urma votului exprimat online procesul verbal al qedinfei
extraordinare de indati din data de22.02.2021a fost votat cu L7 voturi ,,pentru"
(David Constantin, Matei Gabriel, Preda Florea, Ardeiu Rdzvan Remus, Petriqor
Florentina Eugenia, Sanda Ion, Jianu Gigel, Col{atu Neghin[ Constantin, Iovan Sorin
Ioan, Pintea Dumitru, Mirqu Vasile, Chilulescu Niculina, Pinoqanu Attrel, Bdlan
Vasile, Giubelan Sorin, Olaru Nicolae qi Huidu Vasile) qi I ,,ab(inere" (Iorga lon).

Proiectul ordinii de zi al gedin(ei ordinare a fost comunicat de doamna
Lonea Vasilica in tirnp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi
este anex[ la Dispozilia nr. 211122.04.2021 privind convocarea Consiliului Local
Nlotru in qedin(6 ordinarl in data de 29.04.2021, orele 1600, ce se desfdgoar6 prin
intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local Motru").
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D-na. Secretar General roagi Preqedintele de ;edin!6, domnul David Constantin, sd
supunl la vot ordinea de zi qi apoi suplimentarea ordinii de zi
a qedin{ei.

Dl. Pre;edinte supune la vot ordinea de zi a Sedintei.

Proiectul ordinii de zi

1.
2.
3.
4.

Proiect de hotlrAre privind aprobarea Planului de Ordine qi Siguran{i Publici al
Municipiului Motru pentru anul2021, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotlr0re privind aprobarea Planului de ac{iune privind serviciile
sociale administrate qi finan{ate din bugetul Consiliului Local Motru pentru anul
2021, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotirire privind aprobarea numlrului maxim de asistenfi personali qi
indemniza{ii cuvenite plrin(ilor sau reprezentanfilor legali ai copilului cu handicap
grav, precum qi adultului cu handicap grav sau reprezentantului slu legal pentru
Municipiul Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotlrire privind insuqirea in domeniul privat al Municipiului Motru a
Izlazului Comunal in suprafaftr de 8,3760 ha qi valoare 81.600 lei, inifiator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

5.

Proiect de hotirfire privind luarea la cunogtinfI a Raportului de evaluare pentru
camera 78-lot 68, etaj II din Ambulatoriu Motru, in vederea vf,nziirii prin licita{ie
publicl cu strigare conform H.C.L nr,24128.02.2019, inifiator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;
6. Proiect de hotiirAre privind acordul Consiliului local Motru pentru prelungirea
contractelor de inchiriere ce au ca obiect douii parcele de teren din municipiul
Motru , zoni Str. Minerului - Pia(a Centralii cu destinafia ,rFlorilrie", ini(iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;
7. Proiect de hotiirAre privind acordul Consiliului local Motru pentru prelungirea
contractelor de inchiriere ce au ca obiect doul parcele de teren din municipiul
Motru, zona Aleea Liliacului - Bloc A2 cu destina{ia ,rComer{", inifiator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;
8. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu apI qi de canalizare al
imobilului proprietatea d-lui Biza lon, situat pe strada Panduri, nr.3, Municipiul
Motru, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
g. Proiect de hotiirAre pentru aprobarea de scutire la plata majorlrilor de intflrziere
pentru neplata in cadrul termenelor legale a obliga{iilor de plati la bugetul local
(impozite, taxe qi amenzi), de citre contribuabilii persoane fizice din Municipiul
Motru aflate cu sold la data de 31.12.2020, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
10. Proiect de hotlrire privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor,
taxelor locale qi amenzilor pentru anul2022, iniliator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
11. Proiect de hotirire privind majorarea cuantumului aloca{iei zilnice de hranl

acordati beneficiarilor din cadrul ,rCentrului Reziden{ial de Asisten{I qi
IntegrarelReintegrare Socialii pentru Persoanele fIrI Adipost" qi beneficiarilor
din cadrul ,,Centrului Rezidenfial de Asistenfii pentru Victimele Violenfei in
Familie" aprobat prin H.C.L.nr.24128.12.2017, inifiator Primar

ec. Morega Costel

Cosmin;

12. Proiect de hotlrire privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Motru valabili cu 01.05.2021, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
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13. Proiect de hotilrire privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor
mlsuri pentru gospodlrirea municipiului Motru, precum qi constatarea qi
sancfionarea faptelor ce constituie contravenfie, ini(iator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

14. Proiect de hotirire privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publicl la
nivelul Municipiului Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
15. Proiect de hotilrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
Iucrilrilor de branqament la sistemul de distribu{ie g ze 8 imobile din
Municipiul Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin; ^
16. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
Iucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electricl al
imobilului proprietatea Miinescu Doina, situat in Municipiul Motru, Strada
Motrului nr.32 solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 18/11.03.2021, inifiator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;
17. Proiect de hotiirire privind aprobarea dirii in administrarea Spitalului
Municipal Motru a terenului gi clldirilor in care igi desfiigoaril activitatea aceastl
unitate de interes local, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
18. Proiect de hotlr0re privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de comodat care are ca obiect spafiul in suprafafi de 15112 m.p., situat
in zona Pia{a Centrali Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
19. Proiect de hotiirire privind acordul de principiu al Consiliul Local Motru pentru
instalarea de clre RADIOCOM a unor echipamente de broadcasting - emisie
radiodifuziune in FM pe terasa clldirii S.C. UATAA Motru S.A., inifiator Primar
ec.

Morega Costel Cosmin;

20. Proiect de hotlrf,re de modificare a HCL Motru nr. 102128.06.2018 - privind
aprobarea proiectului 'REABILITARE $I DOTARE COLEGIUL TEHNIC
MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri

cadrul apelurilor de proiecte nr.
POR/2017I10/r0.U10.2/TREGIUNI, PORl20l7ll0ll0.lll0.ztBl ei
nerambursabile in

POR/2017I10/10.1/10,2ilT1, Axa prioritarl 10 imbunltlfirea infrastructurii
educa(ionale, Prioritate de investifii 10.1 Investifiile in educa(ie, qi formare,
inclusiv in formare profesionali, pentru dobf,ndirea de competenfe qi invlfare pe
tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie Ei formare,

Obiectiv Specific 10.2 Creqterea gradului de participare la inviiflmintul
profesional qi tehnic qi invifare pe tot parcursul viefii, Apel dedicat
invlfimintului profesional qi tehnic gi inviflrii pe tot parcursul viefii, inifiator Primar, ec. Morega Costel Cosmin;

21. Proiect de hotirffre privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice (Faza
DALI) ;i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "REABILITARE $I
DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU", inifiator - Primar, ec. Morega Costel
Cosmin;

22. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu apI qi de canalizare din
Municipiul Motru al imobilului SUPERMARKET LIDL, situat in Municipiul
Motru, Aleea Teilor nr. 35-37, ini{iator - Primar, ec. Morega Costel Cosmin;
23. Proiect de hotlrffre privind desemnarea reprezentan{ilor Municipiului Motru in
Adunarea GeneralI a Acfionarilor la S.C.Direcfia Publicii Motru S.A , inifiator Primar, ec. Morega Costel Cosmin;
24. Proiect de hotirf,re privind constituirea Comisiei de selecfie a candidafilor pentru
posturile vacante de membri in Consiliul de Administra{ie la Direc{ia Publicl
Motru S.A., inifiator - Primar, ec. Morega Costel Cosmin;

J

25. Proiect de hotirAre privind alegerea preqedintelui de gedinfl pentru a conduce
lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni, respectiv:
mai, iunie qi iulie 2021, inifiator - consilier local, ing.David Constantin;
26. Probleme curente:
1. Adresa nr. 1451109.03.2021 a S.C.UATAA Motru S.A., inregistrati la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 8773109.03.2021;

2. Adresa nr. 1430104.03.2021 a S.C.UATAA Motru S.A. inregistratl la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 8453104.03.2021 Si la Consiliul Local Motru sub nr.
160105.03.2021;

3. Adresa nr. 1428124.02.2021 a Direcliei Publice Motru S.A inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 7278124.02.2021 ;
4. Adresa nr. 19/01 .03.2021a Secretarului CA al Direcfiei Publice Motru S.A inregistratd
la Primdria Municipiului Motru sub nr. 7732101.03.2021 ;
5. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 328104.03.2021 inregistratd la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 8376104.03.2021;
6. Adresa Asocialiei,, impreund pentru o via!6 in siguranlI inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 8275103.03.2021;
7. Raport privind modul de indeplinire a prevederilor Planului de Ordine qi Siguranld
Publicd al Municipiului Motru in anul 2020;
8. Raportul de activitate al administratorilor APAREGIO GORI S.A. Semestrul II 2020;
9. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotdrdrilor adoptate de Consiliul
Local Motru in perioada 01.01.2020- 31.12.2020;
10. Informare pe arr.:J 2020 - viceprimar Morega Costel Cosmin, inregistratl la Consiliul
Local Motru sub nr. 218117.03.2021;
11. Informare cu privire la starea economic[ , social6 gi de mediu a Municipiului Motru
2020 - Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

a Cu(ii de Conturi ,

inregistratd,

la

prin adresa ff.
Primlria Municipiului motru sub nr.

Pldngerea prealabild inregistratd

la

Primdria Municipiului Motru sub

12. incheierea nr.7109.03.2021

yll4l3l&lI0.03.202l

,

98021t7.03.202r;

13.

inaintatd

nr.

9712117.03.2021 a domnului Banfa Victor;

l4.Adresa Partidului Miqcarea Popular6 - Filiala GOzu NR. 16/09.03.2021, inregistratd
LA Primdria Municipiului Motru sub nr. 8866/09.03 .2021 Si la Consiliul Local Motru
sub nr. 217 I 15.03.2021;
15. Adresa nr. 1877101.04.2021 a S.C.UATAA Motru S.A. inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 11375101.04.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
238101.04.2021;
16. Adresa nr. 2003/05.04.2021a S.C.UATAA Motru S.A., inregistrat6 la Consiliul Local
Motru sub nr. 246105.04.2021;
17. Adresa Instituliei Prefectului Judefului Gorj w. 5373113.04.2021, inregistrati la
Primdria Municipiului Motru sub nr. 12917114.04.2021qi la Consiliul Local Motru sub
nr.3t6119.04.2021;
tn urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu 18 voturi
(Olaru
Nicolae, Preda Florea, Iorga Ion, Colfatu Neghin[ Constantin,
,,pentru"

-

Petri;or Florentina

Eugenia, Chifulescu Niculina, Pinoqanu Aurel, Jianu Gigel,
Huidu Vasile, Petrescu Ilie, B[lan Vasile, Pintea Dumitru, Iovan Sorin Ioan, Sanda
Ion, Giubelan Sorin, Ardeiu R[zvan Remus, Matei Gabriel qi Mir;u Vasile).
Dl. Pregedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
in urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votati cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (L9).
Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi suplimentatd.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl este votati cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
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Se trece la votarea proiectelor de

hot[rdre.

1. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului

de Ordine gi Siguran(I Publicl

al Municipiului Motru pentru anul 2021, ini(iator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre

este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

2. Proiect

de hotiirire privind aprobarea Planului de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul2021, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu
unanimitate de voturi rrpentru" (19).

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea numlrului maxim de asistenfi personali qi
indemnizafii cuvenite plrinfilor sau reprezentanfilor legali ai copilului cu
handicap grav, precum gi adultului cu handicap grav sau reprezentantului sIu
legal pentru Municipiul Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotIr6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

4.

Proiect de hotiirf,re privind insuqirea in domeniul privat al Municipiului Motru
a Izlazului Comunal in suprafa{ii de 8,3760 ha gi valoare 81.600 lei, inifiator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu
unanimitate de voturi,pentru" (19).

5. Proiect de hotir6re privind luarea la cunogtin(I a Raportului de evaluare
pentru camera 78-lot 68, etaj II din Ambulatoriu Motru, in vederea vinzlrii
prin licitafie publicl cu strigare conform H.C.L nr. 24128.02.2019, inifiator
Primar

ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului

exprimat proiectul de hotirflre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

6.

Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului local Motru pentru prelungirea
contractelor de inchiriere ce au ca obiect douil parcele de teren din municipiul
Motru , zorLa Str. Minerului - Piafa Centrali cu destina(ia ,rFloririe'n, ini{iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 18 voturi
(Nu
a votat domnul consilier local Petrescu IIie).
,,pentru"

7.

Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliului local Motru pentru prelungirea
contractelor de inchiriere ce au ca obiect douii parcele de teren din municipiul
Motru, zona Aleea Liliacului - Bloc A2 cu destinafia ,rComerf", inifiator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;
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Dl. Pregedinte intreabd dacd sunt amendamente la proiectul de hotdr6re.
Dl. Petrescu face amendament ca perioada sd fie 30 de ani.
io u.-u votului exprimat amendamentul domnului Petrescu Ilie a fost
votat cu 10 voturi ,p€rtru" (Iovan Sorin Ioan, Iorga Ion, Jianu Gigel, Huidu Vasile,
B6lan Vasile, David Constantin, Pintea Dumitru, Sanda Ion, Petrescu Ilie qi Preda
Florea) Ei 9 ,,ab(ineri" (Matei Gabriel, Ardeiu Rf,zvan Remus, Petriqor Florentina
Eugenia, Chi{ulescu Niculina, Colfatu Neghind Constantin, Mirsu Vasile, Giubelan
Sorin, Pinoganu Aurel Ei Olaru Nicolae).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul votat.
In urma votului exprimat proiectul de hotirflre este votat cu 10 voturi
,rpentru" (Iorga Ion, Petrescu Ilie, Preda Florea, Iovan Sorin Ioan, Jianu Gigel,
Pintea Dumitru, Huidu Vasile, B6lan Vasile, Sanda Ion qi David Constantin) qi 9
,,ab{ineri" (Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Petri;or Florentina Eugenia, Colfatu
Neghind Constantin, Giubelan Sorin, Chifulescu Niculina, Ardeiu Rdzvan Remus,
Olaru Nicolae Ei Pinoqanu Aurel).

8.

hotirflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
Iucririlor de branqament la sistemul de alimentare cu apl qi de canalizare al
imobilului proprietatea d-lui Bwa Ion, situat pe strada Panduri, nr. 3,

Proiect de

Municipiul Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot6r6re.

In urma votului

exprimat proiectul de hotirffre este votat cu

uhanimitate de voturi ,,pentru" (19).

9. Proiect de hotiirire pentru aprobarea de scutire la plata majoriirilor de
intf,rziere pentru neplata in cadrul termenelor legale a obligafiilor de platl la
bugetul local (impozite, taxe qi amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 31.12.2020, inifiator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
10.

Proiect de hotlrire privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale Ei amenzilor pentru anul2022, ini{iator Primar ec.

Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat

cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Proiect de hotirflre privind majorarea cuantumului alocafiei zilnice de hranl
acordatl beneliciarilor din cadrul ,rCentrului Reziden{ial de Asistenfl gi
IntegrarelReintegrare Sociali pentru Persoanele f?irI AdIpost" qi beneficiarilor
din cadrul ,rCentrului Reziden{ial de Asisten{i pentru Yictimele Violenfei in
Familie" aprobat prin H.C.L.nr. 24128.12.2017, inifiator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
in urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu L8 voturi
,,pentru" (Nu a votat domnul consilier local Sanda lon).
11.
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12.

Proiect de hotirAre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Motru valabill cu 01.05.2021, inifiator Primar ec. Morega Costel

Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului

exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

hotirire privind

aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor
misuri pentru gospodirirea municipiului Motru, precum qi constatarea qi
sancfionarea faptelor ce constituie contravenfie, ini(iator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirf,re este votat cu 18 voturi
,p€trtru" (Nu a votat domnul consilier local Sanda lon).
13.

Proiect de

Proiect de hotlrAre privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publicl Ia
nivelul Municipiului Motru, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu
unanimitate de voturi,,pentru" (19).
14.

In

Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de brangament la sistemul de distribu{ie E ze a 8 imobile din
Municipiul Motru, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrhre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
15.

16.

Proiect de hotiirfrre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucriirilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electricl al
imobilului proprietatea Mlnescu Doina, situat in Municipiul Motru, Strada

Motrului nr. 32 solicitat prin Certificatul de urbanism nr.

18111.03.2021,

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

In urma votului

exprimat proiectul de hotirffre este votat cu
unanimitate de voturi,pentru" (19).
17.

hotiirire privind aprobarea dirii in administrarea Spitalului
Municipal Motru a terenului gi clidirilor in care iqi desllgoarl activitatea

Proiect de

aceastl unitate de interes local, inifiator Primar
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotirdre.

In urma votului

ec. Morega Costel Cosmin;

exprimat proiectul de

hotlrire

este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de comodat care are ca obiect spa{iul in suprafafn de 15,12 m.p.,
situat in zona Piafa Centrali Motru, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
18.

19.

Proiect de hotlrire privind acordul de principiu al Consiliul Local Motru
pentru instalarea de clre RADIOCOM a unor echipamente de broadcasting 7

emisie radiodifuziune in FM pe terasa clldirii S.C. UATAA Motru S.A., ini{iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre

este votat cu

unanimitate de voturi nrpentru" (19).
20.

Proiect de hotiirAre de modificare a HCL Motru nr. 102128.06.2018 - privind
aprobarea proiectului "REABILITARE $I DOTARE COLEGIUL TEHNIC
MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in
cadrul apelurilor de proiecte nr.

POR/2017110110.1110.2/TREGIUNI, PoR/2017ltDttL.ttt0.2tBt 9i
POW20l7t10/10.1/10.2fiT1, Axa prioritarfl 10 imbuniitiifirea infrastructurii
educa(ionale, Prioritate de investifii 10.1 Investifiile in educafie, qi formare,
inclusiv in formare profesionall, pentru dobindirea de competen{e qi invl(are
pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie gi formare,
Obiectiv Specific 10.2 Creqterea gradului de participare la invlfimintul
profesional gi tehnic gi invlfare pe tot parcursul viefii, Apel dedicat
invifimflntului profesional qi tehnic ai invfl(trrii pe tot parcursul vie{ii, ini(iator Primar, ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Proiect de hotirire privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (Faza
DALI) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "REABILITARE
$I DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU", inifiator - Primar, ec. Morega
Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
21.

22.Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu ap6 qi de canalizare din
Municipiul Motru al imobilului SUPERMARI(ET LIDL, situat in Municipiul
Motru, Aleea Teilor nr. 35-37, inifiator - Primar, ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[rdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re este votat cu 18 voturi
,,pentru" (Nu a votat domnul consilier local Sanda lon).

hotirflre privind desemnarea reprezentanfilor Municipiului Motru in
Adunarea Generall a Ac{ionarilor la S.C.Direcfia Publicl Motru S.A, ini{iator
- Primar, ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte solicitl sd se facl propuneri pentru proiect.
Dl. Iovan Sorin Ioan propune pe domnii Huidu Vasile Ei Jianu Gigel.
Dl. Ardeiu R[zvan Remus propune pe domnul Matei Gabriel.
D-na. Secretar General menfioneazd cd trebuie respectat regimul incompatibittalilor
qi a configura{iei politice, de la alegeri, la desemnarea reprezentan{ilor, conform
Codului Administrativ.
Dl. Primar precizeazd cE va atacain contencios.
In urma votului exprimat propunerea domnului Iovan Sorin Ioan a fost
votati cu 10 voturi ,,pentru" @etrescu Ilie, Jianu Gigel, Huidu Vasile, Pintea
Dumitru, Iorga Ion, Bilan Vasile, Sanda Ion, Preda Florea, David Constantin si
23. Proiect de
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Iovan Sorin Ioan), iar propunerea domnului Ardeiu Rlzvan Remus a fost votati
cu 9 voturi ,,pentru" (Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Coljatu Neghind Constantin,
Ardeiu Rdzvan Remus, Chilulescu Niculina, PetriEor Florentina Eugenia, Mirgu
Vasile, Pinoqanu Aurel qi Olaru Nicolae).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea domnului Iovan
Sorin Ioan.
in urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 10 voturi
,rpentru" (Iorga Ion, Bilan Vasile, Petrescu Ilie, Iovan Sorin Ioan, David
Constantin, Jianu Gigel, Preda Florea, Sanda Ion, Pintea Dumitru qi Huidu Vasile), 1
vot ,,impotrivi" (Petriqor Florentina Eugenia) qi 8 ,,ab(ineri" (Ardeiu Rdzvan
Remus, Giubelan Sorin, Chifulescu Niculina, Pinoqanu Aurel, Collatu Neghind
Constantin, Matei Gabriel, Mir;u Vasile Ei Olaru Nicolae).
24.

Proiect de hotir6re privind constituirea Comisiei de selectie a candidafilor
pentru posturile vacante de membri in Consiliul de Administrafie la Direc(ia
Publici Motru S.A., inifiator - Primar, ec. Morega Costel Cosmin;
Domnul Primar a retras proiectul de hotdrdre.

25.

Proiect de

hotlrire privind

alegerea preqedintelui de gedin{i pentru a
conduce lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni,
respectiv: mai, iunie qi iulie 2021, inifiator - consilier local, ing.David
Constantin;

Dl. Preqedinte propune pe domnul Iovan Sorin Ioan.
Dl. Matei Gabriel propune pe domnul Ardeiu Rdzvan Remus.
tn u.-a votului exprimat propunerea domnului PreEedinte (David
Constantin) a fost votati cu 10 voturi ,,pentru" (Jianu Gigel, Preda Florea, Pintea
Dumitru, Iovan Sorin Ioan, Huidu Vasile, Iorga Ion, Bilan Vasile, Petrescu Ilie,
David Constantin qi Sanda Ion), iar propunerea domnului Matei Gabriel a fost
votati cu 9 voturi ,rpentru" (Ardeiu R[zvan Remus, Matei Gabriel, Mirqu Vasile,
Chifulescu Niculina, Olaru Nicolae, Petri;or Florentina Eugenia, Giubelan Sorin,
Collatu Neghinl Constantin qi Pinoqanu Aurel).
D-na. Secretar General solicitd domnului PreEedinte s[ supund la vot proiectul de
hot[r6re cu propunerea votatd.
Domnul Pre;edinte a trecut la urmltorul proiect de pe ordinea de zi ftrd sf, supuni la
vot proiectul de hotlrdre cu propunerea votatf,.

hotlrire privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei de analizi
a cererilor in vederea repartizlrii locuinfelor cu chirie din fondul locativ al
Municipiului Motru, aprobarea Listei de prioritlfi in ob{inerea unei locuin{e
convenabile qi a listei de repartizare a locuinfelor cu chirie (convenabile),
inifiator - Primar, ec. Morega Costel Cosmin;

26. Proiect de

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu 18 voturi
(Nu
a votat doamna consilier local Chi{ulescu Niculina).
rp€ntru"
27. Probleme curente:

l.

Adresa nr. 1451109.03.2021 a S.C.UATAA Motru S.A., inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 8773109.03.2021;
2. Adresa nr. 1430104.03.2021 a S.C.UATAA Motru S.A. inregistratd la Prim5ria
Municipiului Motru sub nr. 8453104.03.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
160105.03.2021;
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3. Adresa m. 1428124.02.2021 a Direcliei Publice Motru S.A inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 7278124.02.2021 ;
4. Adresa nr. 19/01 .03.2021a Secretarului CA al Direcfiei Publice Motru S.A inregistratd
la Primdria Municipiului Motru sub nr. 7732101.03.2021 ;
5. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 328104.03.2021 inregistrat6 la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 8376104.03.202t;
6. Adresa Asociafiei,, impreund pentru o via!6 in siguranfd inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 8275103.03.2021;
7. Raport privind modul de indeplinire a prevederilor Planului de Ordine qi Siguranfd
Publicd al Municipiului Motru in anul 2020;
8. Raportul de activitate al administratorilor APAREGIO GORI S.A. Semestrul II 2020;
9. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotdrdrilor adoptate de Consiliul
Local Motru in perioada 01.01.2020 - 31.12.2020;
10. Informa.re pe anul2020 - viceprimar Morega Costel Cosmin, inregistratd la Consiliul
Local Motru sub nr. 218117.03.2021;
11. Informare cu privire la starea economicd , sociald ;i de mediu a Municipiului Motru
2020 - Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
12. incheierea nr.1109.03.202l a Cur,tii de Conturi, inaintatd prin adresa nr.
Y1141318110.03.2021, inregistratl la Primdria Municipiului motru sub nr.
9802117.03.2021;

Pldngerea prealabilI inregistratl la Primdria Municipiului Motru sub nr.
9712117.03.2021 a domnului Banla Victor;
l4.Adresa Partidului Miqcarea Populard - Filiala GORI NR. 16/09.03.2021, inregistratd
LA Prim[ria Municipiului Motru sub nr. 8866/09.03 .2021 qi la Consiliul Local Motru

13.

sub nr. 217 I 15.03.2021

;

1877101.04.2021 a S.C.UATAA Motru S.A. inregistratd la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 11375101.04.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
238101.04.202r;
16. Adresa nr.2003105.04.2021a S.C.UATAA Motru S.A., inregistrat[ la Consiliul Local
Motru sub nr. 246105.04.2021;
17. Adresa Instituliei Prefectului Judefului Gorj nr. 5373113.04.2021, inregistratd la
Primdria Municipiului Motru sub nr. 12917114.04.2021qi la Consiliul Local Motru sub
nr. 316119.04.2021;

15. Adresa

nr.

-

Domnul Preqedinte solicitd membrilor Consiliului Local Motru sd ia act de
adresele de pe ordinea de zi qi declard;edinfa inchisd.

Nemaifiind alte discu{ii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Pregedinte
declard inchise lucrdrile gedintei ordinare a Consiliului Local Motru din data de
29.04.2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur
exemplar original.
Laprezentul proces

PRE$EDINTE

DAVID

C

- verbal vor fi anexate discu{iile online.
INTA,

SECRETAR
STROESC

GINA
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