
Proces - verbal
tncheiat azi 24.06.2021 cu ocazia convocirii gedin{ei ordinare a Consiliului

Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut 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.

$edinla se desfrgoard prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").

La gedin![ particip[ 18 consilieri locali in funclie, domnul Morega Costel
Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru ;i doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

Doamna Secretar General men{ioneazl cd qedinla este statutarI, fiind
prezenli 18 consilieri locali.

Lipse;te domnul consilier local Bdlan Vasile.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedintei ordinare a Consiliului

Local Motru din data de 27 .05.2021.
tn qedinldjntrd gi domnul consilier local B6lan Vasile, anunfdndu-qi prezen{a.

In urma votului exprimat online procesul verbal al qedin{ei ordinare
din data de 27.05.2021 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru".
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinlei extraordinare de

indat[ a Consiliului Local Motru din data de28.05.2021.
io urma votului exprimat online procesul verbal aI qedinfei

extraordinare de indati din data de 28.05.2021 a fost votat cu unanimitate de
voturi ,rpentru".
D-na. Secretar General roagd Preqedintele de gedin!6, domnul Iovan Sorin Ioan, sf,

preia lucririle Eedinlei.
Dl. Pre;edinte supune la vot ordinea de zi a pedintei.

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotdrAre privind aprobarea,,PLANULUI DE ANALIZA $I ACOPERIRE
A RISCURILOR AL MI-INICIPIULUI MOTRU", inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei qi a statului de funcfii al Spitalului
Municipal Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a

Certificatului de Atestare a Edificdrii/Extinderii Construcfiei qi a Certificatului
Constatator, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotdrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrdrilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electricd a imobilului
proprietatea Tudosie Florin Ilie, iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrdrilor de bran;ament la sistemul de alimentare cu energie electricd a imobilului
proprietatea firlea Mihai, iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
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6. Proiect de hotlrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrdrilor de brangament la sistemul de alimentare cu ap6 a imobilului proprietatea d-
lui Bugoi Cristea, situat in Municipiul Motru, localitatea R6pa, r:n.43, inifiator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la
releaua de gaze a locuinfei tr. 3, scara C, parter, bloc M8 din Municipiul Motru,
titular contract inchiriere Mutu Loredana, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hot6rAre privind desemnarea consilierilor locali in comisia de viltuarea a
spaliilor din Ambulatoriu Motru qi in comisia de contestalii, iniliator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotdrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru mutarea chiriagilor
din blocul de locuinfe sociale C3-parter in camerele libere din blocul de locuinfe
sociale C7, qi schimbarea destinafiei acestor camere, iniliator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

10. Proiect de hotdr6re privind darea in administrare a obiectivului TArg Sdptdm6nal,
cdtre societatea Direcfia Public6 Motru SA, ini(iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

11. Proiect de hotdrdre privind luarea la cuno;tinfd de cdtre Consiliul Local al
Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru cele 8 apartamente situate in
municipiul Motru in vederea vdr:zdrii, iniliator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

12. Probleme curente:
l. Adresa nr.3789126.05.2021a S.C.UATAA Motru S.A, inregistratd la Consiliul Local

Motru sub nr. 422127.05.2021;
2. Adresa nr. 3013127.04.2021 a SIOMAX SPRL Tg. Jiu, inregistratd la Prim6ria

Municipiului Motru sub nr. 14448128.04.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
4s3107.06.202t;

3. Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2020 nr.
3635126.05.2021, inregistrat la Primdria Municipiului Motru sub nr.
t7s23126105.202r;

4. Adresa $colii Gimnaziale nr. 2 Motru, w. 191111.06.2021, inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 19319114106.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
4961ts.06.202r.

tn urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu 18 voturi
,rpentru".
Dl. Pregedinte voteazd pentru ordinea de zi.
Dl. Pre;edinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi a qedin{ei cu:

l. Proiect de hotiirire privind aprobarea rectificlrii Bugetului Institufiilor Publice
Ei Activitl{ilor Finanfate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2021Si
estimiiri 2022 - 2023 prin suplimentare cu suma de 14.155 mii lei, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirAre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea qi
funcfionarea teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/prival al
Municipiul Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Adresa nr. 5961122.06.2021a societlfii Direcfia Publici Motru S.A , inregistrati
la Consiliul Local Motru sub nr. 501122.06.2021.

io ,,.-u votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatl
cu unanimitate de voturi rrpentru" (19).
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Dl. Prqedinte supune la vot ordinea de zi cu proiectele suplimentate



in urma votului exprimat ordinii de zi cu proiectele suplimentate
a fost votatl cu unanimitate de voturi ,,pentru,' (19).

Se trece la votarea proiectelor de hotdr6re.

1. Proiect de hotrr6re privind aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZA $I
ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU", ini(iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.

in ,rma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 18 voturi
,rpentru". Domnul consilier local Iorga Ion nu a votat.

2. Proiect de hotlrAre privind aprobarea organigramei gi a statului de funcfii al
Spitalului Municipal Motru , inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu
unanimitate de voturi,,pentru" (19).

3. Proiect de hotlrAre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
emitere a Certilicatului de Atestare a Edifictrrii/Extinderii Construcfiei qi a
Certificatului Constatator, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.

in u"-a votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu 18 voturi
,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

4. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
Iucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electrici a
imobilului proprietatea Tudosie Florin IIie, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotirdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 18 voturi
,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

5. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electrici a
imobilului proprietatea Tirlea Mihai, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 18 voturi
,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

6. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu api a imobilului
proprietatea d-lui Buqoi Cristea, situat in Municipiul Motru, localitatea RApa,
nr. 43, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotirdre.

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

7. Proiect de hotlrfrre privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua d.e gaze a locuinfei nr. 3, scara C, parter, bloc M8 din Municipiul
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Motru, titular contract inchiriere Mutu Loredana, inifiator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6r6re.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 18 voturi
,rpentrut'. Domnul consilier local Pinoqanu Aurel nu a votat.

8. Proiect de hotirire privind desemnarea consilierilor locali in comisia de
vinzarea a spafiilor din Ambulatoriu Motru qi in comisia de contesta{ii,
ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotir6re.
Doamna Secretar General roagd" sd se facl propuneri pentru desemnarea membrilor ;i
suplean{ilor in comisia de la art. l.
Dl Mirqu Vasile propune pe domnii Collatu Neghini Constantin - membru gi Olaru

il::"*'. t::i.#teneral precizeazd,ra' - ,rt. rLrru, sr fie desemnali ooi m.rnuri qi
doi supleanli in comisia devdnzare;

- pentru prima propunere au votat 9
consilieri locali, propunerea nu a trecut.
Dl. Matei Gabriel propune pe domnii:

- Collatu Neghind Constantin qi Olaru Nicolae - memrbi
- Jianu Gigel qi Huidu Vasile - supleanli.

Dl. Preda Florea - in comisia devdnzare propune pe domnii:
- David Constantin - membru;
- Pintea Dumitru - membru;
- Petrescu Ilie - supleant;
- MirEu Vasile - supleant.

in comisia de contestafii pe domnii:
- Jianu Gigel - membru;
- Iorga Ion - membru;
- Preda Florea - supleant;
- Matei Gabriel - supleant.

Dl. Mirqu Vasile propune la art.2 pe domnii Jianu Gigel - membru qi Huidu Vasile -
supleant.

Dl. Preqedinte precizeaz\, cd, singura propunere completd este cea a domnului Preda
Florea.

tn urma votului exprimat propunerea domnului Preda Florea este
votati cu L6 voturi ,,pentru"( Jianu Gigel, Huidu Vasile, Petrescu Ilie, Pintea
Dumitru, Iovan Sorin Ioan, Bdlan Vasile, David Constantin, Preda Florea, Iorga Ion,
Sanda Ion, Colfatu Neghind Constantin, Matei Gabriel, Giubelan Sorin, Chilulescu
Niculina, Ardeiu Rdzvan Remus qi Petriqor Florentina Eugenia). Domnii consilieri
locali Mirqu Vasile, Olaru Nicolae si Pinoqanu Aurel nu au votat.
Dl. Pre;edinte supune la vot proiectul de hotdrfire cu propunerea votat6.

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu 16 voturi
,,pentru"( Iorga Ion, Jianu Gigel, Colfatu Neghin[ Constantin, Huidu Vasile, Preda
Florea, Matei Gabriel, Giubelan Sorin, Ardeiu R[zvan Remus, B6lan Vasile,
Petrescu Ilie, David Constantin, Iovan Sorin Ioan, Chifulescu Niculina, Sanda Ion,
PetriEor Florentina Eugenia ;i Pinoqanu Aurel). Domnii consilieri locali Mirsu
Vasile, Olaru Nicolae 9i Pintea Dumitru nu au votat.
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9. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru mutarea
chiriaqilor din blocul de locuinfe sociale C3-parter in camerele libere din blocul
de locuin(e sociale C7, qi schimbarea destinafiei acestor camere, inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu 18 voturi
,,pentru". Domnul consilier local Mirqu Vasile nu a votat.

10. Proiect de hotlrire privind darea in administrare 
^ obiectivului Tirg

Siptimflnal, cltre societatea Direc(ia Publicl Motru SA, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 17 voturi

,p€ntru" (Ardeiu R6zvan Remus, Matei Gabriel, Pintea Dumitru, Iovan Sorin Ioan,
Giubelan Sorin, Col{atu Neghind Constantin, David Constantin, Iorga Ion, Bdlan
Vasile, Mirqu Vasile, Preda Florea, Olaru Nicolae, Sanda Ion, Petrescu Ilie,
PinoEanu Aurel, Chifulescu Niculina qi Petri;or Florentina Eugenia). Domnii
consilieri locali Huidu Vasile qi Jianu Gigel nu au votat.

11. Proiect de hotlrire privind luarea la cunoqtinfi de citre Consiliul Local al
Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru cele 8 apartamente situate
in municipiul Motru in vederea vinzilrii, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[rdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

12. Proiect de hotlrire privind aprobarea rectificlrii Bugetului Institufiilor Publice
qi Activitlfilor Finan{ate Integral sau Par{ial din Venituri Proprii pe anul2021 qi

estimlri 2022 - 2023 prin suplimentare cu suma de 14.155 mii lei, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot afi.l al proiectului de hotir6re.
In urma votului exprimat art.l al proiectului de hotirAre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Dl. Preqedinte supune la vot art.Z al proiectului de hot[rdre.

In urma votului exprimat art.2 al proiectului de hotlrfire este votat cu
18 voturi ,,pentru" . Doamna consilier local Chifulescu Niculina nu a votat.
Dl. Pregedinte supune la vot art.3 al proiectului de hotdrdre.

In urma votului exprimat art.3 al proiectului de hotirffre este votat cu
L6 voturi rrp€ntru" (Preda Florea, Matei Gabriel, Col{atu Neghini Constantin,
Petriqor Florentina Eugenia, Pintea Dumitru, Jianu Gigel, Pinoganu Aurel,
Chifulescu Niculina, Bdlan Vasile, Petrescu Ilie, David Constantin, Ardeiu Rdzvan
Remus, Giubelan Sorin, Olaru Nicolae, Mir;u Vasile qi Iorga Ion). Domnii
consilieri locali Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan qi Sanda Ion nu au votat.
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu 18 voturi
,,pertru" . Domnul consilier local Huidu Vasile nu a votat.
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13. Proiect de hotlrire pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea qi
funcfionarea teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/prival al
Municipiul Motru, inifiator 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).

14. Probleme curente:
1. Adresa nr. 3789126.05.2021 a S.C.UATAA Motru S.A , inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr. 422127.05.2021;
2. Adresa nr. 3013/27.04.2021 a SIOMAX SPRL Tg. Jiu , inregistratl la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 14448128.04.2021qi la Consiliul Local
Motru sub nr. 453107.06.2021;

3. Raportul administratorilor APAREGIO GORJ S.A. pe anul 2020 nr.
3635126.05.2021, inregistrat la Primlria Municipiului Motru sub nr.
17523t26t05.2021;

4. Adresa $colii Gimnaziale nr. 2 Motru, nr. 191/11.06.2021, inregistrati la
Primiria Municipiului Motru sub nr. 19319114106.2021qi la Consiliul Local
Motru sub nr. 496115.06.2021;

5. Adresa nr. 5961122.06.2021 a societlfii Direcfia Publici Motru S.A ,
inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 501122.06.2021.

Domnul Preqedinte roagd membrii Consiliului Local Motru si ia act de
adresele de pe ordinea de zi.

Domniqoara Petriqor Florentina Eugenia menlioneazA cd soliciti incd o datd
documentele de la Directia Publici Motru.

Nemaifiind alte discutii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte
declar[ inchise lucr[rile qedintei ordinare a Consiliului Local Motru din data de
24.06.2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur
exemplar original.

Laprezentul proces - verbal vor fi anexate discufiile online.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR ENERAL,
IO IOAN STROE INA

,W
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