
Proces - verbal

incheiat azi 28.01.202I cu ocazia convocf,rii gedintei ordinare a Consiliului
Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut online, materialele au
lbst trimise de doamna Lonea Vasilica on line, pe adresele de email membrilor
Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi doamnei
Secretar General - Stroescu Gina, iar qedinla se desfrqoard prin intermediul aplicaliei
WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local Motru").

La qedinld participd: cei 19 consilieri locali in funcfie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar
General al municipiului Motru qi doamna Lonea Vasilica din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru.
D-na. Secretar General men{ioneazi cd qedin[a este statutard, fiind prezenfi cei 19

consilieri locali.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei extraordinare de

indat5 a Consiliului Local Motru din data de 24.12.2020.
io urma votului exprimat online procesul verbal al gedin{ei

extraordinare de indati din data de 24.12.2020 a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

Proiectul ordinii de zi al qedin{ei extraordinare de indatd a fost comunicat de
doamna Lonea Vasilica in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul
ordinii de zi este anexd la Dispozilia rr. 35121.01.2021 privind convocarea Consiliului
Local Motru in qedinld extraordinard de indatd in data de 28.01 .202I, orele 1600, ce
se desfrqoar[ prin intermediul aplicafiei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local
Motru").
D-na. Secretar General roagd. PreEedintele de qedinld, domnul Sanda Ion, sd preia

lucrdrile qedinlei.
Dl. Preqedinte preia lucrdrile qedinlei qi prezintd ordinea de zi a qedinfei ordinare.

1. Proiect de hotirflre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locali a
Municipiului Motru pe perioada 2021 - 2027, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea delegirii gestiunii serviciului de transport
public local din Municipiul Motru, aprobarea Studiului de oportunitate pentru
delegarea gestiunii serviciului de transport public local de cilltori in Municipiul
Motru qi aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de transport persoane in aria teritoriall de competen{I a Municipiului
Motru, inclusiv anexele acestuia, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotirflre privind aprotrarea Agendei Culturale pe anul 2021 qi
bugetul estimat pentru manifestlrile culturale , ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Proiectul ordinii de zi



4. Proiect de hotirAre privind aprobarea refelei unitl(ilor de invl{Im0nt
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor func{iona in
anul gcolar 2021-2022,ini[iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotlrdre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publici la
nivelul Municipiului Motru gi aprobarea Regulamentului de organizare qi

funcfionare al Comisiei, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
6. Proiect de hotirAre privind constituirea Comisiei de analizi a cererilor in

vederea repartizlrii locuinfelor cu chirie din fondul locativ al Municipiului
Motru gi a Comisiei de solu(ionare a contestafiilor , ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

7. Proiect de hotir6re privind constituirea Comisiei cu atribu(ii privind stabilirea
ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuin{e sociale qi a Comisiei de
solu{ionare a contestafiilor, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotirire privind aprobarea criteriilor in baza cirora se repartizeazl
locuin(ele sociale aflate in domeniul public al Municipiului Motru, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotdrflre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr. 135/17.12.2020,,
privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in Comisia de
Evaluare gi Asigurarea Calitl(ii in unitfl(ile de invfl(Xm6nt din Municipiul
Motru", ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

10. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a apartamentului nr. 12, scara A, etaj 3, bloc M8 ,
Bulevardul Gflrii, , Municipiul Motru, jud. Gorj, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

11. Proiect de hotirflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la sistemul de distribu(ie gaze L sclrii A din blocul de locuin{e
convenabile T 12, respectiv execufie lucriri de branEament qi coloana comunl
distribu(ie gaze pe scari gi lucriri de bran;are individuall a locuin{elor de{inute
cu chirie de Iorga Alexandru Gabriel, Tutili Adrian gi Harapcea Sorinel,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

12. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
re(elei de gaze naturale in localitatea Motru, sat insurifei, STR. Leurdei (378
m), solicitat prin certificatul de urbanism nr. ll9/25.11.2020 ,ini(iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

13. Proiect de hotirflre privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin
certificatul de urbanism nr. 113/05.10.2020 pentru amplasarea pe domeniul
public a branqamentului electric al domnului Enculescu Constantin Daniel, din
Municipiul Motru, sat Rflpa, str. Uli(a Minei, nr. 12 jud. Gorj, ini{iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

14. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a apartamentului nr. 3, scara 3, parter, bloc 2 Bis, Aleea
Castanelor, Municipiul Motru, jud. Gorj, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

15. Proiect de hotirffre privind acordul Consiliului Local Motru, in calitate de
administrator, in vederea execut[rii Iucririlor de branqament electric la
proprietatea Potang Naomi Mihaela din Municipiul Motru, strada Motrului, nr.
25, la solicitarea SC FEVALDAN Service SRL, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

16. Proiect de hotirflre privind prelungirea contractului de comodat, inregistrat sub
nr.6700114.03.2011, respectiv darea in folosinfi gratuitl a spafiului proprietate
privatl a Municipiului Motru, B-dul Trandafirilor,,zona restaurant Valentina
- Romarta, nr. 7i cltre Asocia(ia Pensionarilor Speranfa din Municipiul Motru,
ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
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17. Proiect de hotlr6re privind aprobarea racordlrii la re{eaua de distribulie gaze a
institu{iilor publice din Municipiul Motru respectiv Colegiul Tehnic Motru,
Colegiul George Coqbuc Motru, $coala Gimnaziali nr. 1 Motru, $coala
Gimnaziall nr. 2 Motru, Grldini{a nr. 7, Grldini(a cu Program Prelungit nr. 1,

Creqa, Sala de Sport Motru, Primiria Municipiului Motru, Sediul ITL Motru,
Casa de Culturl Motru, Casa Multiculturali Motru, Pia{a Centrali Motru,
inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

18. Proiect de hotirf,re privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
828109.12.2020, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

19. Proiect de hotlrAre privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
829110.12.2020, ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

20. Proiect de hotirflre privind aprobarea Regulamentului de organizare qi
funcfionare al Consiliului Local Motru , ini{iatori consilierii locali ai comisiei nr.
3 -juridicl qi disciplini, respectarea drepturilor qi libertlfilor cetl(enilor ,
sesizlri qi reclama{ii: Col{atu Neghinl Constantin, Mirqu Vasile, Ardeiu Rizvan
Remus, Pintea Dumitru,Iorga lon, David Constantin, Preda Florea;

21. Proiect de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedinfl pentru a
conduce lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni,
respectiv: februarie, martie gi aprilie 2021 , ini(iator consilier local , Sanda Ion;

22. Probleme curente:
- Adresa Poli(iei Municipiului Motru inregistrati la Primiria Municipiului

Motru sub nr. f280/13.01.2021;
- Adresa Cur(ii de Conturi nr. 1515/19.10.2020 inregistratl la Primlria

Municipiului Motru sub nr. 34259121.10.2020 de inaintare a Raportului de
control, prezentat in ;edin(ele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Motru din luna decembrie 2020 luflndu-se act de acesta.

- Adresa Cur{ii de Conturi nr. 1524119.10.2020 inregistratl la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 34264121.10.2020 d,e inaintare a Raportului de
control, prezentat in qedin{ele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Motru din luna decembrie 2020luindu-se act de acesta.

- Adresa Cur(ii de Conturi nr. 1528120.10.2020 inregistrati Ia Primlria
Municipiului Motru sub nr. 34262121.10.2020 de inaintare a Raportului de
control, prezentan in gedinfele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Motru din luna decembrie 2020 luAndu-se act de acesta.

- Adresa Cur(ii de Conturi nr. 1549123.10.2020 inregistratl la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 35142128.10.2020 de inaintare a Raportului de
audit financiar, prezentat in qedin{ele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Motru din luna decembrie 2020 luflndu-se act de acesta.

Dl. Primar menlioneazd cd doreEte sd suplimenteze ordinea de zi a qedinfei cu
proiectul de hotdr6re qi adresele supuse atenfiei membrilor Consiliului
Local Motru.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. cine este pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votatl cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea aprobatd. Cine este
pentru?

In urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de
voturi ,rpentru" (19).
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1. Proiect de hotirflre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locali a

Municipiului Motru pe perioada 2021 - 2027, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Preged^inte supune la vot proiectul de hotirAre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea deleglrii gestiunii serviciului de transport
public local din Municipiul Motru, aprobarea Studiului de oportunitate pentru
delegarea gestiunii serviciului de transport public local de cilitori in Municipiul
Motru qi aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de transport persoane in aria teritoriall de competenfi a Municipiului
Motru, inclusiv anexele acestuia, 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 ,,pentru" (19).

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2021 qi

bugetul estimat pentru manifestlrile culturale, ini(iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 18 voturi
rp€rtru" qi o ,,abfinere", (domnul Preda Florea s-a ab{inut de la vot).

4. Proiect de hotlrAre privind aprobarea refelei unitifilor de invifim0nt
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor funcfiona in
anul qcolar 2021 - 2022, ini[irtor Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot5rAre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 18 voturi

,,pertru", (domnul Petescu llie nu qi-a exprimat op{iunea de vot).

5. Proiect de hotirire privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publici la
nivelul Municipiului Motru qi aprobarea Regulamentului de organizare qi

funcfionare al Comisiei, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte solicitd s[ se facd propuneri.
Dl. Ardeiu propune pe domnul Mirqu Vasile.
Dl. Jianu propune pe domnii Preda Florea. Pintea Dumitru Ei Petrescu Ilie.
D-na. Secretar General precizeazd. cd in locul domnului Vl[dulescu Radu Mircea va fi

domnul Prejbeanu Alexandru.
in urma votului exprimat propunerea domnului Jianu Gigel este votatd cu

10 voturi ,pentru"(Jianu Gigel, Pintea Dumitru, David Constantin, Petrescu Ilie,
Huidu Vasile. Sanda Ion, Iorga Ion, Bdlan Vasile, Iovan Sorin Ioan qi Preda Florea).
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea dumnului Jianu
Gigel aprobatd si cu inlocuirea domnului Vlddulescu Radu Mircea cu domnul
Prejbeanu Alexandru.

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

6. Proiect de hotlrfire privind constituirea Comisiei de analizl a cererilor in
vederea repartizirii locuin{elor cu chirie din fondul locativ al Municipiului
Motru Ei a Comisiei de solu(ionare a contesta(iilor, ini(iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
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Dl. Preqedinte solicit[ sd se facd propuneri.
Dl. Preqedinte propune pentru Comisia de analizd a cererilor pe domnii Preda Florea,
Petrescu Ilie ;i Bdlan Vasile ;i ca supleanli pe domnii Pintea Dumitru ;i Ardeiu
R[zvan, iar in Comisia de solulionare a contestafiilor pe domnii Huidu Vasile, Jianu
Gigel qi David Constantin qi ca supleanli pe Iorga Ion Ei Petriqor Florentina Eugenia.

In urma votului exprimat propunerile domnului PreEedinte este votatl cu
10 voturi ,pentru"( Petrescu Ilie, Jianu Gigel, Huidu Vasile, David Constantin,
Iovan Sorin Ioan, Bdlan Vasile, Sanda lon, Preda Florea, Iorga Ion qi Pintea
Dumitru).
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile aprobate.

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

7. Proiect de hotlrire privind constituirea Comisiei cu atribu{ii privind stabilirea
ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuin{e sociale qi a Comisiei de
solu{ionare a contesta(iilor, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte solicitd sd se facd propuneri.
Dl. Balan propune pentru Comisia de stabilire a ordinii de prioritate pe domnii Huidu
Vasile. Iovan Sorin Ioan qi Jianu Gigel gi ca supleanli pe domnii Bdlan Vasile qi

Collatu Neghina Constantin. iar in Comisia de solufionare a contestafiilor pe domnii
Sanda [on, Iorga Ion qi Pintea Dumitru Ei ca supleanfi pe domnii Petrescu Ilie gi Matei
Gabriel.

in u.ma votului exprimat propunerile domnului Bilan este votatl cu l0
voturi ,,pentru"( Petrescu Ilie, Jianu Gigel, Huidu Vasile, David Constantin, Iovan
Sorin Ioan, Bdlan Vasile, Sanda Ion, Preda Florea, Iorga Ion Ei Pintea Dumitru).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile aprobate.

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

8. Proiect de hotirAre privind aprobarea criteriilor in baza cirora se repartizeazi
locuin(ele sociale aflate in domeniul public al Municipiului Motru, ini(iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

9. Proiect de hotirflre pentru modificarea art.l din H.C.L. nr. 135/17.12.2020
,,privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in Comisia de
Evaluare qi Asigurarea Calitifii in uniti(ile de invifImfint din Municipiul
Motru", 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

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

10. Proiect de hotir0re privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a apartamentului nr. 12, scara A, etaj 3, bloc M8,
Bulevardul Girii, Municipiul Motru, jud. Gorj, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
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11. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la sistemul de distribu{ie g^ze a sclrii A din blocul de locuin{e
convenabile T 12, respectiv execu{ie lucrlri de branqament qi coloana comunl
distribu{ie gaze pe scari qi lucriri de branEare individuali a locuinfelor de{inute
cu chirie de Iorga Alexandru Gabriel, Tutili Adrian qi Harapcea Sorinel,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

12. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
refelei de gaze naturale in localitatea Motru, sat insuri(ei, STR. Leurdei (378
m), solicitat prin certificatul de urbanism nr. 119125.11.2020 ,ini(iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

13. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin
certificatul de urbanism nr. 113/05.10.2020 pentru amplasarea pe domeniul
public a brangamentului electric al domnului Enculescu Constantin Daniel, din
Municipiul Motru, sat RApa, str. Uli(a Minei, nr.12 jud. Gorj , ini(iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.

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

14. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a apartamentului nr. 3, scara 3, parter, bloc 2 Bis , Aleea
Castanelor, Municipiul Motru, jud. Gorj, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

15. Proiect de hotirflre privind acordul Consiliului Local Motru, in calitate de
administrator, in vederea executlrii lucririlor de bran;ament electric la
proprietatea Potang Naomi Mihaela din Municipiul Motru, strada Motrului, nr.
25, la solicitarea SC FEVALDAN Service SRL, ini(iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

16. Proiect de hotirflre privind prelungirea contractului de comodat, inregistrat sub
nr.6700114.03.2011, respectiv darea in folosinfi gratuitl a spa{iului proprietate
privati a Municipiului Motru, B-dul Trandafirilor, zona restaurant Valentina
- Romarta, nr. 7i citre Asociafia Pensionarilor Speran{a din Municipiul Motru ,
ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
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17. Proiect de hotlr0re privind aprobarea racordirii la re{eaua de distribulie gaze a
institu{iilor publice din Municipiul Motru respectiv Colegiul Tehnic Motru,
Colegiul George CoEbuc Motru, $coala Gimnaziali nr. I Motru, $coala
Gimnaziall nr. 2 Motru, Grldinifa nr. 7, Gridinifa cu Program Prelungit nr. 1,

Creqa, Sala de Sport Motru, Primiria Municipiului Motru, Sediul ITL Motru,
Casa de Culturi Motru, Casa Multiculturall Motru, Pia{a Centrall Motru,
ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

18. Proiect de hotirfire privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
828109.12.2020, ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.

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

19. Proiect de hotlrfire privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi(iei Primarului Municipiului Motru nr.
829110.12.2020 , ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotirflre este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

20. Proiect de hotirflre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi

func(ionare al Consiliului Local Motru, inifiatori consilierii locali ai comisiei nr.
3 - juridicl qi disciplini, respectarea drepturilor ;i libertl{ilor cetl(enilor,
sesiziri qi reclama{ii: Col(atu Neghini Constantin, Mirsu Vasile, Ardeiu RIzvan
Remus, Pintea Dumitru,Iorga Ion, David Constantin, Preda Florea;

Dl. Preqedinte intreabd. dacd. sunt amendamente.
Dl. Iovan face amendament ca la Art. 26, respectiv ,,Desfrqurarea qedintelor C.L.

Motru" sd se introducd alineatul 18, cu urmdtorul text:

,,$edinlele de consiliu local sd se desfbqoare pe o platformd online doar in
cazul situafiuilor de urgenfd."
Hotdr6rea va cuprinde un articol care sd prevadd cd orice prevedere

contrard acestui regulament se abrog6.
Dl. Preqedinte supune la vot amendamentul domnului Iovan Sorin Ioan.

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 9 voturi
,,pentru" (Sanda Ion, Iorga Ion, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Jianu Gigel, Bdlan
Vasile, Pintea Dumitru, Peterescu Ilie qi David Constantin), o ,,ab{inere" (Preda
Florea) qi 9 voturi ,,impotrivi" (Collatu Neghind Constantin, Matei Gabriel,
Giubelan Sorin, Petriqor Florentina Eugenia. Mirqu Vasile. Chilulescu Niculina,
Ardeiu Rdzvan Remus, Pinoqanu Aurel qi Olaru Nicolae).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 10 voturi
rp€rtru" (Collatu Neghin[ Constantin, Ardeiu Rdzvan Remus, PinoEanu Aurel,
Matei Gabriel, Giubelan Sorin, Olaru Nicolae. Petrisor Florentina Eugenia, Mirqu
vasile, Chilulescu Niculina Ei Preda Florea) Ei 8 ,,ab{ineri" (Jianu Gigel, Sanda lon,
Iovan Sorin Ioan, Huidu Vasile, David Constantin, Iorga Ion, B6lan Vasile qi Pintea
Dumitru). Domnul Petrescu Ilie nu a votat.
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21. Proiect de hotirflre privind alegerea preqedintelui de gedinffl pentru a
conduce lucrlrile qedin(elor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni,
respectiv: februarie, martie qi aprilie 2021, iniliator consilier local , Sanda Ion;

Dl. Preqedinte solicitd sd se fac6 propuneri.
Dl. Ardeiu propune pe domniqoara Petriqor Florentina Eugenia.
Dl. Preda propune pe domnul David Constantin.
Dl. David propune pe domnul Jianu Gigel.
Dl. PreEedinte supune la vot propunerea domnului Ardeiu R5zvan Remus.

In urma votului exprimat propunerea domnului Ardeiu Rizvan Remus
este votati cu 9 voturi ,pentru"( Collatu Neghind Constantin, Mirqu Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus. Matei Gabriel, Giubelan Sorin, Chiplescu Niculina, Olaru
Nicolae, PetriEor Florentina Eugenia Ei Pinoqanu Aurel) qi 10 ,,ab{ineri"( Sanda lon,
Huidu Vasile, Jianu Gigel, Iorga Ion, Bdlan Vasile, Iovan Sorin Ioan, David
Constantin, Preda Florea, Pintea Dumitru qi Petrescu Ilie).

Propunerea nu a trecut.
Dl. Preqedinte supune la vot propunerea domnului Preda Florea.

In urma votului exprimat propunerea domnului Preda Florea este votatl
cu 18 voturi ,,pe[tru". Domnul David Comnstantin nu a votat.
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea votat6.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 18 voturi
rpentru". Domnul Petrescu Ilie nu avotat.

22.Proiect de hotirf,re privind acordul Consiliului Local pentru subinchirierea unei
inciperi din spa(iul inchiriat de Partidul Social Democrat Gorj - Filiala Motru,
cu destina{ia de sediu al organizafiei, situat in Municipiul Motru, strada
Justifiei, ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 18 voturi

,p€[tru". Domnul Petrescu Ilie nu a votat.

23. Probleme curente:
- Adresa Poli{iei Municipiului Motru inregistratl la Primlria Municipiului

Motru sub nr. 1280113.01.2021;
- Adresa Cur{ii de Conturi nr. 1515/19.10.2020 inregistratl la Primlria

Municipiului Motru sub nr. 34259121.10.2020 de inaintare a Raportului de
control, prezentat in ;edinfele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Motru din luna decembrie 2020 luflndu-se act de acesta;

- Adresa Curfii de Conturi nr. 1524119.10.2020 inregistratl la Primiria
Municipiului Motru sub nr. 34264121.10.2020 de inaintare a Raportului de
control, prezentat in qedin{ele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Motru din luna decembrie 2020 lu0ndu-se act de acesta;

- Adresa Cur(ii de Conturi nr. 1528120.10.2020 inregistrati la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 34262121.10.2020 de inaintare a Raportului de
control, prezentan in qedin(ele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Motru din luna decembrie 2020 luindu-se act de acesta;

- Adresa Cur(ii de Conturi nr. 1549123.10.2020 inregistratl la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 35142128.10.2020 de inaintare a Raportului de
audit financiar, prezentat in qedinfele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Motru din luna decembrie 2020 luflndu-se act de acesta.

- Adresa nr.2527121.01.2021 a Institufiei Prefectului Judetului Gorj.
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Membrii Consiliului Local Motru iau act de adresele supuse atenfiei
Consiliului Local Motru.

Nemaifiind alte discutii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte

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

28.01 .2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.
Laprezentul proces - verbal vor fi anexate discu{iile online.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
SANDA ION

SECRETAR
GINA

\
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