
Proces - verbal
lncheiat azi 29.07.2021 cu ocazia convocdrii gedinlei ordinare a Consiliului

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

fost scanate Ei trimise de doamna Lonea Vasilica online, pe adresele de email,
membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi
doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

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

La gedin{i participd 18 consilieri locali in func{ie, domnul Morega Costel
Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru qi doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent
al Consiliului Local Motru.

Doamna Secretar General menlioneazd cd" qedinla este statutard, fiind
prezenli 18 consilieri locali.
D-na. Secretar General supune la vot procesul verbal al qedinJei ordinare a Consiliului

Local Motru din data de24.06.2021.
in ,,rma votului exprimat online procesul verbal at gedin{ei ordinare

din data de 24.06.202'/, a fost votat cu L7 voturi ,,pentru" qi un vot ,,impotrivio'
(domnul Iorga lon a votat impotrivi, motivffnd cI dumnealui a votat ,,pentruo'
la proiectele de la punctele 4 qi 5).
D-na. Secretar General roagd, Pre;edintele de qedinfd, domnul Iovan Sorin Ioan, sd

preia lucrlrile qedinlei.
Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi a Sedintei fdrl proiectul de hotdrdre de la
punctul2.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirf,re privind constatarea incetirii de drept a mandatului de
consilier local al domnului Jianu Gigel qi declararea ca vacant a locului de
consilier local definut de acesta in Consiliul Local al Municipiului Motru,
inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire pentru revocarea art.l al H.C.L. Motru nr.61129.04.2021
qi desemnarea reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generall a

Acfionarilor la S.C. Direcfia Publici Motru S.A., inifiator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;

3. Proiect de hotirf,re privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrflrilor de branqament la sistemul de alimentare cu api a imobilului,
proprietatea doamnei Gogan Valeria, situat in sat Rffpa, ulifa Teilor nr.Z,
judeful Gorj, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de branEament la sistemul de alimentare cu energie electricl a

imobilului proprietatea domnului Anton Andrei Cosmin, Motru, str. Parcului
nr. 7A, judeful Gorj, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electrici a
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imobilului proprietatea doamnei Gr[dinaru Margareta, inifiator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electrici a
imobilului proprietatea domnului Ramescu Alexandru Mihai, inifiator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a locuinfei nr. 13, scara A, etaj 4, bloc M8 din Municipiul
Motru, titular contract inchiriere Zahia Alina, inifiator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;

8. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a locuinfei nr. 3, scara B, bloc M8 din Municipiul Motru,
titular contract inchiriere Guriiu Cosmina, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

9. Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a locuinfei nr.17, scara 1, etaj 4, bloc 3 din Municipiul Motru,
titular contract inchiriere Pifurci Raduliana Ecaterina, ini{iator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

10. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul
administratorului drumului public local pentru realizarea in zona drumurilor
publice de interes local a lucriirilor de brangamente qi racorduri executate pe
domeniul public Ia infrastructura tehnico-edilitarl existentl in zoni qi pentru
interven{ie in regim de urgenfd, in caz de avarie, la re{elele edilitare care se
executl pe domeniul public sau privat de pe raza Municipiului Motru, judet
Gorj, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

11. Proiect de hotlrflre privind atribuirea camerelor nr. 6, nr. 15 bis, nr. 18 qi nr. 21
din blocul C3-parter, situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr. 31A,
societlfii comerciale Aparegio Gorj S.A.- CED Motru pentru funcfionarea
birourilor in care iqi va desfiiqura activitatea aceasti societate, inifiator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

12. Proiect de hotlr0re privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1 , Sc. 2, parter, bloc H16 , Strada Macului, nr.24,
Municipiul Motru, doamnei Toma Adriana - titular contract de inchiriere,
inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

13. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 3, Sc. 1, parter, bloc Hl5 , Strada Macului, nr. 22,
Municipiul Motru, doamnei Resmeri{ii Silvia - titular contract de inchiriere,
ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

14. Proiect de hotlrf,re privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1, Sc. A, parter, bloc T11, Strada Arfarului, nr. 2,
Municipiul Motru, domnului Milca Adrian - titular contract de inchiriere,
ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin,

15. Proiect de hotlrire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 18, Sc. 1, etaj 4, bloc Fl , Aleea Castanului, nr. 3,
Municipiul Motru, doamnei Gonciulea Larisa - Gabriela - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

16. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1, Sc. 8, parter, blocul A2, Aleea Liliacului, nr. 3,
Municipiul Motru, domnului Stochean Liviu - Daniel - titular contract de
inchiriere, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

17. Proiect de hotlrAre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 17, Sc. 1, etaj 4, bloc 6 bis, Aleea Castanului, nr. 4,
Municipiul Motru, doamnei Samoil5 Mariana - Dorina - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
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18.

19.

Proiect de hotrrire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 2, Sc. 8, parter, bloc A2, Aleea Liliacului, nr.3, Municipiul
Motru, domnului Laurenfiu Cosmin - Lorin - titular contract de inchiriere,
inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotrrf,re privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 17, Sc. 3, etaj 4, bloc G4, Aleea Frasinului, nr. 2,
Municipiul Motru, doamnei Iacob Marinela - Mihaela - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin; inifiator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotirire privind aprobarea mutiirii doamnei Sucili Ionela Daniela
din camera nr. 2, Scara I parter, Bloc C3- locuin{e sociale, pe care o define cu
contract de inchiriere, in camera nr.2l, Scara 1, etaj l, BIoc C7- locuinfe sociale,
ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotlrAre privind alegerea pregedintelui de gedin{I pentru a conduce
Iucririle qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
august, septembrie gi octombrie 2021, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
Probleme curente:
Adresa Instituliei Prefectului Judeful Gorj nr. 10109/07.07.2021 inregistratd la
Prim[ria Municipiului Motru sub nr. 22260109.07.2021 qi la Consiliul Local Motru
sub nr. 57 5 I 12.07 .2021;
Adresa Instituliei Prefectului Judelul Gorj nr. 8483/05.07.2021inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 22279109.07.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
576112.07.2021;
Demisia domnului Jianu Gigel din funcfia de consilier local inregistratd la Consiliul
local Motru sub nr. 574112.07.2021;
Adresa Camerei de Conturi Gorj nr.19895117.06.2021 de inaintare a Raportului de
control inregistrat sub nr. 17208125.05.2021, insofit de Decizia m.
561950125.05.202t;
Adresa Camerei de conturi Gorj nr.19896117.06.2021 de inaintare a Raportului de
control inregistrat sub nr. 17712128.05.2021, insolit de Decizia m.
571950116.06.202t;
Scrisoarea Deschisd a Sindicatului Liber Dreptatea din Directia Public[ Motru nr.
52115.07.2021, inregistratdla Consiliul Local Motru sub nr. 583115.07.2021;
Adresa Inspectoratului de Polifie al Judefului Gorj - Polifia Municipiului Motru nr.
368765108.07.2021, inregistratd la Primdria Municipiului Motru sub nr.
228631t4.07.202t;
Adresa Colegiului Tehnic Motru nr. 6614114.07.2021 inregistrat6 la Primdria
Municipiuui Motru sub nr.22978115.07.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
584116.07.2021;
Adresa nr. 5214109.07.2021 a SC UATAA Motru SA inregistratd la Consiliul Local
Motru sub nr. 572109.07.2021cu rezolu(ia domnului Primar;
Adresa Direcfiei Puublice Gorj nr. 6291106.07.2021 inregistratd la Consiliul Local
Motru sub nr. 521106.07.2021;
Adresa Inspectoratului de Polilie al Judefului Gorj - Polilia Municipiului Motru nr.
36890L116.07.2021, inregistratd la Primdria Municipiului Motru sub nr.
23212116.07 .2021;
Raport privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
Municipiul Motru semestrul l-2021, inregistrat la Prim[ria Municipiului sub nr.
23269119.07.202t;
Adresa Instituliei Prefectului Gorj nr. 9367121.07.2021 inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 23654121.07.2021.
Secretar General - spune domnului Preqedinte cI nu poate modifica ordinea de

zt;
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- invoc6 art. 135, alin.6 din O.U.G nr. 5712019 care
precizeazd, cd scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe ordinea de zi se face in situafia
in care acesta nu indeplineqte condifiile previzute la art. 136, alin.8 sau numai cu
acordul inifiatorului, dac6 acesta indeplineqte condiliile de legalitate;

- precizeazd cd proiectul de hotdrdre inscris la punctul 2 pe
ordinea de zi indeplineEte condiliile prevdzute de lege, acesta avdnd avizele comisiilor
de specialitate.
Dl. Primar spune domnului Pregedinte cd dep[qeEte atribufiile prevlzute de Codul
Administrativ.
Dl. Iorga Ion - se abline pdnl la solu{ionarea in contencios a litigiului qi iqi exprim[
pdrerea spundnd cI trebuie schimbate cele doua A.G.A. de la societdlile UATAA
Motru S.A. qi Direcfia Publicd Motru S.A. ;

- menlioneazd, avdnd in vedere adresa Prefectului judefului Gorj, cd

trebuie numili in AGA un reprezentant de la PSD qi unu de la PNL sau fiecare din
cele doua partide s[ numeascd2 reprezentan\i la una dintre cele doul societi{i, pentru
a nu bloca activitatea;

- considerd cd acest lucru se poate rcaliza in urma unui dialog, nu prin
disculii purtate prin intermediul aplica{iei whatsapp.
D-ra. Petriqor Florentina Eugenia este de acord cu preciz[rile domnului Iorga Ion
spundnd ci de la PNL sd fie 2 reprezentanli in AGA la societatea UATAA Motru S.A.

;i de la PSD s[ fie 2 reprezentan\i in AGA la societatea Direclia Publicd Motru S.A.
Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi fErd sd lind cont de precizdrile doamnei

Secretar General.
tn urma votului exprimat au fost 8 voturi rp€rtru" ordinea de zi

fhrl proiectul de hotlrAre de la punctul 2 qi L0 voturi ,,pentru" ordinea de
propusi de domnul Primar.

Dl. Preqedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi, fbrd proiectul de hotir6re
nr.2, ctl'.

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2021 gi

estimdri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 124 mii lei qi rectificarea

bugetului instituliilor publice qi activitdfilor finanfate integral sau parfial din venituri
proprii pe anul 2021 qi estimdri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 71,12 mii
lei, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

2. Adresa Agenliei pentru protecfia mediului Gorj nr. 6824116.07.2021 inregistratd la
PrimSria Municipiului Motru sub nr. 24104126.07.2021 Ei la Consiliul Local Motru
sub nr. 601127.07.2021;

3. Adresa Inspectoratului de stat in construclii w.8273116.07.2021 inregistratd la
Primdria Municipiului Motru sub nr. 24083126.07.2021 qi la Consiliul Local Motru
sub nr. 602127 .07 .2021;

in urma votului exprimat ordinea de zi aprobati qi suplimentati a

fost votati cu 10 voturi ,,pentru", iar ordinea de zi suplimentatl, fIrI
proiectul nr.2, a fost votati cu 8 voturi ,rpentru".

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre.

l. Proiect de hotlrAre privind constatarea incetlrii de drept a mandatului de

consilier local al domnului Jianu Gigel qi declararea ca vacant a locului de

consilier local definut de acesta in Consiliul Local al Municipiului Motru,
inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
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in o.-" votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 17
voturi ,rpentru" Ei un vot rrimpotrivi" (Petriqor Florentina Eugenia).

2. Proiect de hotlrAre pentru revocarea art. I al H.C.L. Motru nr.61129.04.2021
qi desemnarea reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generali a
Acfionarilor la S.C. Direc{ia Publici Motru S.A., inifiator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.

In urma votului exprimat proiectul de hotir0re este votat cu 9
voturi ,,pentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Matei
Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Giubelan Sorin, Petriqor Florentina
Eugenia, Chifulescu Niculina qi Pino;anu Aurel), 7 voturi ,,impotrivi"
(Iovan Sorin Ioan, Huidu Vasile, David Constantin, Pintea Dumitru, Bdlan
Vasile, Sanda Ion ;i Petrescu Ilie) Ei 2 ,,ab{ineri" (Preda Florea qi Iorga Ion).

3. Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu api a imobilului,
proprietatea doamnei Gogan Valeria, situat in sat RApa, uli{a Teilor nr.2,
judeful Gorj, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 17
voturi ,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

4. Proiect de hotirffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucriirilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electrici a

imobilului proprietatea domnului Anton Andrei Cosmin, Motru, str. Parcului
nr. 7A, jude{ul Gorj , inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotirdre.

to o.-" votului exprimat proiectul de hotlr6re este votat cu 16
voturi ,p€trtru". Domnii consilieri locali Pintea Dumitru qi Sanda Ion nu au

votat.

5. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electricii a

imobilului proprietatea doamnei Griidinaru Margareta, ini{iator Primar ec.

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

io ,,rma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 17

voturi ,rpentru" . Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

6. Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electricl a

imobilului proprietatea domnului Ramescu Alexandru Mihai, ini{iator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hottrrflre este votat cu 17

voturi ,rpentru" . Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

7. Proiect de hotlrf,re privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a locuin(ei nr. 13, scara A, etaj 4, bloc M8 din Municipiul
Motru, titular contract inchiriere Zahiu Alina, inifiator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;
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Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu 17

voturi ,,pentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

8. Proiect de hotiirffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a locuinfei nr. 3, scara B, bloc M8 din Municipiul Motru,
titular contract inchiriere GurIu Cosmina, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.

In urma votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu 17
voturi ,rpentru". Domnul consilier local Pintea Dumitru nu a votat.

9. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a locuinfei nr,17, scara I, etaj 4, bloc 3 din Municipiul Motru,
titular contract inchiriere Pifurci Raduliana Ecaterina, inifiator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hottrrfire este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru". (18).

10. Proiect de hotlrire pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul
administratorului drumului public local pentru realizarea in zona drumurilor
publice de interes local a lucrlrilor de branqamente gi racorduri executate pe
domeniul public la infrastructura tehnico-edilitarl existentl in zonii qi pentru
intervenfie in regim de urgenfii, in caz de avarie, la refelele edilitare care se

executii pe domeniul public sau privat de pe raza Municipiului Motru, judet
Gorj, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotflrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru". (18).

LL. Proiect de hottrrffre privind atribuirea camerelor nr. 6, nr. 15 bis, nr. 18 qi nr. 21

din blocul C3-parter, situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr. 31A,
societlfii comerciale Aparegio Gorj S.A. - CED Motru pentru func(ionarea
birourilor in care iqi va desflqura activitatea aceastl societate, initiator Primar
ec. Morega Costel Cosmin;

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 11

voturi ,pertru" (Ardeiu R6zvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Matei
Gabriel, Mirgu Vasile, Chifulescu Niculina, Olaru Nicolae, Giubelan Sorin,
PetriEor Florentina Eugenia, Preda Florea, Iorga Ion qi Pinoqanu Aurel), un
vot ,,impotrivi" @etrescu Ilie) Ei 6 ,rab(ineri" (Iovan Sorin Ioan, Huidu
Vasile, Pintea Dumitru, B6lan Vasile, David Constantin qi Sanda Ion ).

12. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. I , Sc. 2, parter, bloc H16 , Strada Macului, nr. 24,
Municipiul Motru, doamnei Toma Adriana - titular contract de inchiriere,
ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hottrrflre este votat cu 17

voturi ,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

13.Proiect de hotlrire
apartamentului nr. 3,

privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
Sc. 1, parter, bloc H15 , Strada Macului, nr. 22,
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Municipiul Motru, doamnei Resmerifl Silvia - titular contract de inchiriere,
ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu 16
voturi ,,pentru". Domnii consilieri locali Petrescu Ilie gi Preda Florea nu au
votat.

14. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1, sc. A, parter, bloc T11, Strada Arfarului, nr. 2,
Municipiul Motru, domnului Milca Adrian - titular contract de inchiriere,
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 ,,pentru". (18).

15. Proiect de hotiirAre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 18, Sc. 1, etaj 4, bloc f,'l, Aleea Castanului, nr. 3,
Municipiul Motru, doamnei Gonciulea Larisa - Gabriela - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot6rdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 17
voturi ,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

16. Proiect de hotiirAre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 1, Sc. 8, parter, blocul A2, Aleea Liliacului, nr. 3,
Municipiul Motru, domnului Stochean Liviu - Daniel - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotirdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re este votat cu 17
voturi ,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

17. Proiect de hotlrfire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 17, Sc. 1, etai 4, bloc 6 bis, Aleea Castanului, nr. 4,
Municipiul Motru, doamnei Samoill Mariana - Dorina - titular contract de
inchiriere, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 17
voturi ,rpentru". Domnul consilier local Sanda Ion nu a votat.

18. Proiect de hotiirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr.2, Sc. 8, parter, bloc A2, Aleea Liliacului, nr. 3, Municipiul
Motru, domnului Laurenfiu Cosmin - Lorin - titular contract de inchiriere,
ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 16
voturi ,p€ntru". Domnii consilieri locali Iovan Sorin Ioan qi Pintea Dumitru
nu au votat.

19. Proiect de hotlrffre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea
apartamentului nr. 17, Sc. 3, etaj 4, bloc G4, Aleea Frasinului, nr. 2,
Municipiul Motru, doamnei Iacob Marinela - Mihaela - titular contract de
inchiriere, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin; inifiator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;
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Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6r6re.
in urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu

unanimitate de voturi ,,pentrurr. (18).

20. Proiect de hotlrire privind aprobarea mutirii doamnei Sucili Ionela Daniela
din camert nt. 2, Scara I parter, Bloc C3- locuin{e sociale, pe care o define cu
contract de inchiriere, in camera nr. 21, Scara 1, etaj 1, Bloc C7- locuinfe sociale,
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',. (18).

21. Proiect de hotlrire privind alegerea pregedintelui de gedinfi pentru a conduce
lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
august, septembrie qi octombrie 2021, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
Dl. Preqedinte precizeazd ci proiectul de hotlrdre trebuia iniliat de cdtre
preEedintele de qedinf[ in funcfie, iar propunerile trebuie frcute in plen. Din
aceste motive face amendament la proiectul de hotirdre, propundnd pe domnul
Huidu Vasile ca pregedinte de qedinld pentru urmf,toarele 3 luni.
Dl. Pregedinte supune la vot amendamentul.

In urma votului exprimat au fost 9 voturi ,rpentru,, domnul
Huidu Vasile;i 9 voturi ,,pentru" domniqoara Petriqor Florentina Eugenia.
Se fac alte propuneri.
Dl. Ardeiu Rdzvan Remus propune pe domnul Matei Gabriel.
Dl. Huidu Vasile propune pe domnul Iorga Ion.

in urma votului exprimat au fost 9 voturi ,p€trtru', domnul
Matei Gabriel qi 8 voturi ,,pentru" domnul Iorga Ion. Domnul Iorga Ion
s-a ab{inut de Ia vot.
Se fac alte propuneri.
Dl. Ardeiu Rdzvan Remus propune pe domnul B5lan Vasile.
Dl. Giubelan Sorin propune pe domnul Mirqu Vasile.
Dl. Ardeiu Rdzvan Remus iqi retrage propunerea.

Popunerea pentru domnul Mirqu Vasile a fost votatl cu 8 voturi
,rpentru".
Se fac alte propuneri.
Dl. Preda Florea propune pe domnul Bdlan Vasile.
Dl. Collatu Neghin[ Constantin propune pe domnul Pino;anu Aurel.

In urma votului exprimat propunerea pentru domnul Bilan
Vasile a fost votati cu 11 voturi ,,pentru" (Iovan Sorin Ioan, Huidu Vasile,
David Constantin, Pintea Dumitru, Iorga Ion, Sanda Ion, Petrescu Ilie, Ardeiu
Rdzvan Remus, Bdlan Vasile, Mirqu Vasile Ei Preda Florea), iar propunerea
pentru domnul PinoEanu Aurel a fost votatl cu 5 voturi ,rpentru" (Collatu
Neghind Constantin, Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Olaru Nicolae qi

Chigulescu Niculina).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6rAre cu propunerea votat6.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 11

voturi ,rpentru" (Ardeiu Rdzvan Remus, Iorga Ion, Preda Florea, Iovan
Sorin Ioan, David Constantin, Petrescu Ilie, Mirqu Vasile, Huidu Vasile,,
B6lan Vasile, Pintea Dumitru gi Sanda Ion), un vot ,,impotrivi" (Petriqor
Florentina Eugenia) qi 4 ,,ab{ineri" (Matei Gabriel, Giubelan Sorin, Olaru
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Nicolae gi Chilulescu Niculina). Domnii consilieri locali Coltatu Neghin[
Constantin qi Pinoqanu Aurel nu au votat.

22. Proiect de hotlrAre privind aprobarea rectificf,rii bugetului local pe anul2021 gi
estimlri 2022 -2024 prin suplimentare cu suma de 124 mii lei qi rectificarea
bugetului institufiilor publice qi activitifilor finanfate integral sau parfial din
venituri proprii pe anul2021 qi estimtrri 2022 -2024 prin suplimentare cu suma
de7l,l2 mii lei, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot art.l al proiectului de hotdr6re.
In urma votului exprimat art.L al proiectului de hotlrffre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).
Dl. Pregedinte supune la vot art.2 alproiectului de hotlrdre.

In urma votului exprimat art.Z al proiectului de hotlr6re este votat cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (18).
Dl. Preqedinte supune la vot art.3 al proiectului de hot[rflre.

In urma votului exprimat art.3 al proiectului de hotlrflre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (L8).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[rdre in integralitate.

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru".

23. Probleme curente:
1. Adresa Instituliei Prefectului Judeful Gorj nr. 10109/07.07.2021 inregistratl la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 22260109.07.2021 qi la Consiliul Local Motru
sub nr. 57 5 I 12.07 .2021;

2. Adresa Institufiei Prefectului Judelul Gorj nr. 8483/05.07.2021irtregistratd la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 22279109.07.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.

576112.07.2021;
3. Demisia domnului Jianu Gigel din funcfia de consilier local inregistrati la Consiliul

local Motru sub nr. 574112.07.202t;
4. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr.19895117.06.2021 de inaintare a Raportului de

control inregistrat sub nr. 17208125.05.2021, insofit de Decizia nr.

561950125.05.2021;
5. Adresa Camerei de conturi Gorj nr.19896117.06.2021 de inaintare a Raportului de

control inregistrat sub nr. 17712128.05.2021, insofit de Decizia m.

5719s0116.06.2021;
6. Scrisoarea Deschisd a Sindicatului Liber Dreptatea din Direcfia Public6 Motru nr.

52115.07 .2021, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 583115.07.2021;

7. 68765/08.07.2021, inregistratd la Primdria Municipiului Motru sub nr.

22863114.07.2021;
8. Adresa Colegiului Tehnic Motru nr. 6614114.07.2021 inregistratd la Primdria

Municipiuui Motru sub nr. 22978115.07.2021 qi la Consiliul Local Motru sub nr.

584116.07.2021;
9. Adresa nr. 5214109.07.2021 a SC UATAA Motru SA inregistratdla Consiliul Local

Motru sub nr. 572109.07.2021cu rezolufia domnului Primar;
10.Adresa Direcfiei Puublice Gorj nr. 6291106.07.2021 imegistrat6 la Consiliul Local

Motru sub nr. 521106.07.2021;
ll.Adresa Inspectoratului de Polifie al Judefului Gorj - Polifia Municipiului Motru nr.

368901116.07.2021, inregistrati la PrimEria Municipiului Motru sub nr.

232t2116.07.2021;
12. Raport privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap grav din

Municipiul Motru semestrul l-2021, inregistrat la Primdria Municipiului sub nr.

23269119.07.2021;
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13.Adresa Institutiei Prefectului Gorj nr. 9367121.07.2021 inregistratd la Prim5ria
Municipiului Motru sub nr. 23654121.07.2021;

l4.Adresa Agenfiei pentru proteclia mediului Gorj nr. 68241.07.2021 inregistrati la
Primdria Municipiului Motru sub nr. 24104126.07.2021 qi la Consiliul Local Motru
sub nr. 601127 .07 .2021;

l5.Adresa Inspectoratului de stat in construclii nr. 8273116.07.2021 inregistratd la
Primdria Municipiului Motru sub nr. 24083126.07.2021 qi la Consiliul Local Motru
sub nr. 602127.07.2021;

Domnul Pre;edinte roag6 membrii Consiliului Local Motru sd ia act de
adresele de pe ordinea de zi.

Doamna Ursoniu Ana Daniela precizeazd cd procesul verbal al qedinlei
ordinare a Consiliului Local Motru din data de 24.06.2021 va fi modificat
corespunz[tor anexei, fiind vorba de o eroare materialI (nu a votat domnul Sanda Ion
la proiectele de hotlrdre nr.4 Ei nr.5).

Domnul Primar afirm[ cd a;teapt[ propuneri din partea membrilor
Consiliului Local Motru cu privire la adresele qi rapoartele Curlii de Conturi aflate pe
ordinea de zi a qedinfei.

Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Pregedinte
declari inchise lucr6rile qedin{ei ordinare a Consiliului Local Motru din data de
29.07.2021, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur
exemplar original.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR ENERAL,
IOVAN SORIN IOAN S

h
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