
Proces - verbal
incheiat azi 30.09.2021 cu ocazia convoclrii qedinlei ordinare a Consiliului

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

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

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

La gedintd sunt prezenli 17 consilieri locali din cei 18 in funclie, 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. Lipseqte domnul
consilier local David Constantin.

Doamna Secretar General menfioneazd ci Eedinta este statutard, fiind
prezen{i l7 consilieri locali.

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin{ei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de26.08.2021.
Intr6 in ;edin!5 domnul consilier local David Constantin qi iqi anunfd

prezen[a, fiind prezenfi toli cei 18 consilieri locali in funcfie.
In urma votului exprimat online procesul verbal al qedinfei ordinare

din data de 26.08.2021 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei

extraordinare de indatl a Consiliului Local Motru din data de 0l .09.2021.
t, urma votului exprimat online procesul verbal al qedinfei

extraordinare de indati din data de 01.09.2021 a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru" (L8).

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedinlei

extraordinare de indatl a Consiliului Local Motru din data de 02.09.2021.
i, urma votului exprimat online procesul verbal al qedinfei

extraordinare de indati din data de 02.09.2021 a fost votat cu unanimitate de
voturi orpentru" (18).

Doamna Secretar General roag[ Preqedintele de qedin![, domnul B6lan
Vasile, s6 preia lucrdrile qedinfei.
Dl. Preqedinte - rnenfioneaz[ cE mai sunt procesele verbale ale qedin{elor
extraordinare.

- roagl pe doamna Secretar General s[ le comunice ;i sI le supund
la vot.

Doamna Secretar General precizeazd cd procesele verbale, la care face
referire domnul Preqedinte, nu trebuie supuse la vot deoarece ;edin{ele nu s-au

desfiqurat din lipsS de cvorum.
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Au loc discufii referitoare la faptul cd procesele verbale ale unor qedinfe
care nu s-au desfr;urat nu se supun spre aprobare, iar domnul Pre;edinte, la
insisten{ele domnilor consilieri locali, supune la vot ordinea de zi.

Doamna Secretar General roagl pe domnul Preqedinte sI continue qedin{a
qi sd supunl la vot ordinea de zi.
Dl. Pre;edinte supune la vot ordinea de zi a qedinlei.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirflre privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul 2021 gi
estimiri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 2.846 mii lei, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotiirAre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
UAT Motru in AGA ADIA GORJ cu privire la solicitarea Operatorului
Regional APAREGIO GORJ, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotiirire privind acordarea unui mandat special reprezentantului
UAT Motru in AGA ADIA GORJ cu privire la Actul Adifional nr. 14 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api qi de
canalizare nr.219116,01,2021, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotiirf,re privind aprobarea propunerii de schimbare de destina(ie a

$colii Gimnaziale - cu clasele V-Vm Ploqtina, din spafiu de inviiflmint in
spa{iu pus la dispozi(ia Primilriei Municipiului Motru pentru func{ionarea
societlfii Direcfia Publicl Motru S.A., pentru o perioadii de 10 ani, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea participlrii echipei Primlriei
Municipiului Motru in sezonul competifional 2021-2022 aI Campionatului de
minifotbal organizat de Asociafia Club Sportiv Minifotbal Gorj, inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin
certificatul de urbanism nr. 86/09.08.2021 in scopul autorizilrii executlrii
lucrIrilor de, CoNSTRUIRE PLATFORIIA BETONATA INSTALATIE GAZE
MEDICALE", inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotirire privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Motru in Consiliul de Administrafie aI Liceului Tehnologic Motru ca urmare a
demisiei domnului Jianu Gigel, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotiirffre privind aprobarea mutlrii doamnei Argint Maria din
camera nr. 16 - parter, Bloc C3- locuinfe sociale, de(inutI cu contract de

inchiriere, in camera nr. 17, parter, Bloc C7- locuin{e sociale, ini(iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotirf,re privind aprobarea mutiirii domnului Miu Daniel din camera
nr. 13 - parter, Bloc C3- locuinfe sociale, definutii cu contract de inchiriere, in
camera nr. 16, parter, Bloc C7 - locuinfe sociale, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

lO.Proiect de hotlrAre privind aprobarea mutirii domnului Bontea Florin din
camera nr. 8 - parterrBloc C3- locuinfe sociale, definutl cu contract de

inchiriere, in camera nr.22, parter, Bloc C7 - locuinfe sociale, inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;
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ll.Proiect de hotiirAre privind aprobarea muttrrii doamnei Bontea Vasilica din
camera nr. I - parter, BIoc C3- locuinte sociale, definutl cu contract de
inchiriere, in camera nr. 18, etaj 1, Bloc C7 - locuinfe sociale, inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

l2.Proiect de hotlr6re privind desemnarea reprezentanfului Consiliului Local
Motru in Adunarea Generall a Asociafiei Clubului Sportiv ,rMinerul Motru
2008" ca urmare a demisiei domnului consilier local Preda X'Iorea, ini(iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

l3.Proiect de hotiirire privind alocarea sumei de 10.000Iei pentru organizarea unei
agape creqtine prilejuitl de sirbltorirea hramului Parohiei Motru II - Sfinta
Cuvioasa Parascheva, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

14.Proiect de hotirire 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 Publicl Motru S.A., ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

l5.Proiect de hotirire privind aprobarea rezilierii contractului
nr.15754123.04.2018 de dare in administrare a fondului locativ cltre S.C.
Direcfia Publicl Motru S.A. qi preluarea fondului locativ de ciltre U.A.T.
Municipiul Motru in administrarea Consiliului Local al Municipiului Motru,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

l6.Proiect de hotiirflre privind aprobarea incetirii funcfioniirii Ciiminului social -
centru de asistenfii pentru persoanele aflate in dificultate (C3) qi schimbarea
destinafiei in locuinfe sociale, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

lT.Probleme curentel
1. Adresa Direcfiei Publice Motru nr.7562130.08.2021 inregistrati la Consiliul

Local Motru sub nr. 711103.09.2021;
2. Adresa Direc{iei Publice Motru nr.7616131.08.2021 inregistrati la Consiliul

Local Motru sub nr. 712103.09.2021;
3. Adresa agenfilor economici inregistratl la primiiria Municipiului Motru sub

nr.28876106.09.2021;
4. Adresa asociafiei de locatari nr. 17 inregistratl la Consiliul Local Motru sub

nr.749110.09.2021;
5. Adresa domnului Ruqef Nicolae inregistratii la Consiliul Local Motru sub nr.

713/03.09.2021.
6. Demisiile nr. 783 qi 784 din 17.09.2021 t domnului consilier local Preda

Florea;
7. Adresa gridini(ei cu Program prelungit nr. I Motru nr. 1091/17.09.2021,

inregistratii la Primiiria Municipiului Motru sub nr. 30181/17.09.2021;
8. Adresa nr. 605120,09.2021 a S.C. Ghiocela inregistratl la Primlria

municipiului Motru sub nr. 30365/20.09.2021;
9. Adresa nr. 30579121.09.2021 a S.C VALITIME V.D.R. SRL qi I.I.

nAUESCU L. IRINA.
io urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu

unanimitate de voturi rrpentru" (18).

in afara ordinii de zi mai sunt patru proiecte de hotlrdre qi doud adrese

in vederea supliment6rii ordinii de zi a qedinfei ordinare, respectiv:
1. Proiect de hotlrire pentru rectificarea qi completarea art.2 din HCL

nr.98l29.07.202l,,privind atribuirea camerelor nr.6, nr. 15 bis. nr. 18 qi nr.2l din
blocul C3-partcr, situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei, nr. 3l A societlfii
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comerciale Aparegio Gorj S.A. - CED Motru pentru funcfionarea birourilor in
care iqi vor desllqura activitatea aceastii societatc", ini(iator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotiirire privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul
Motru in Adunarea Generali a Asociafiei pentru Promovarea qi Dezvoltarea
Turismului, Acasii la Brincuqi",, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotiirAre privind susfinerea funcfionirii secfiei externe din Motru a

$colii Populare de Artii Tirgu Jiu cu disciplinele picturi qi vioarii, ini{iator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotlrire privind majorarea tarifului pe km pentru activitatea de
Transport Public in Regim de TAXI in Municipiul Motru, ini{iator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

5. Adresa nr. 31148127.09.2021 a domnului Rlmescu Mihail;
6. Adresa nr. 2883127.09.2021a S.C. UATAA inregistratl Ia Consiliul Local

Motru sub nr. 801127.09.2021 $I LA Primilria Municipiului Motru sub nr.
3115u27.09.2021.

in urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost
votati cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

Se trece la votarea proiectelor de hotdrAre

1. Proiect de hotlr6re privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul2021 qi
estimiri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 2.846 mii lei, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot art. I al proiectului de hotlrdre:

In urma votului exprimat art.1 al proiectului de hotlrAre este
votat cu unanimitate de voturi voturi rrpentru" (18).
Dl. Pregedinte supune la vot art.2 al proiectului de hotlrdre:

In urma votului exprimat art.Z al proiectului de hotlrire este

votat cu unanimitate de voturi voturi ,,pentru" (18).
Dl. Presedinte supune la vot proiectul de hotirdre in integralitate.,A

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 17

voturi voturi rrpentru" qi o ab{inere (Bilan Vasile).

2. Proiect de hotir6re privind acordarea unui mandat special reprezentantului
UAT Motru in AGA ADIA GORJ cu privire la solicitarea Operatorului
Regional APAREGIO GORJ, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 17

,,pentru" (18).

3. Proiect de hotirire privind acordarea unui mandat special reprezentantului
UAT Motru in AGA ADIA GORJ cu privire la Actul Adifional nr. 14 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap5 qi de
canalizare nr. 219 116.01.2021, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

4. Proiect de hotiir0re privind aprobarea propunerii de schimbare de destinafie a
gcolii Gimnaziale - cu clasele V-V[I Ploqtina, din spafiu de inviifiimint in
spa{iu pus la dispozifia Primlriei Municipiului Motru pentru funcfionarea
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societlfii Direcfia Publici Motru S.A., pentru o perioadl de 10 ani, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

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

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

5. Proiect de hotirfire privind aprobarea participlrii echipei Primiiriei
Municipiului Motru in sezonul competifional 2021-2022 al Campionatului de
minifotbal organizat de Asociafia Club Sportiv Minifotbal Gorj, 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" (18).

6. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin
certificatul de urbanism nr. 86/09.08.2021 in scopul autoriziirii executlrii
Iucririlor de. CoNSTRUIRE PLATFoRIIA BETONATA TNSTALATIE GAZE
MEDICALE", ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot5r6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotir6re este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (L8).

7. Proiect de hotlrflre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Motru in Consiliul de Administrafie al Liceului Tehnologic Motru ca urmare a
demisiei domnului Jianu Gigel, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte face referire la Art. 139, alin 6 ,,Hotirdrile cu caracter individual cu
privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile
prevdzute de lege.", spundnd cd este cazul proiectului nr. 7, solicit6nd
doamnei Secretar General punct de vedere.

Domnul Primar afirm[ cd toate hotdrdrile in aceast[ spe!6 au fost votate exact cum au

fost propuse.
Doamna Secretar General - precizeazd c[ ne aflam in situalia unei excep]ii, cum este

cazul de fa!6;
- menfioneazd cdprin proiectul de hotdr6re se propune

desemnarea consilierilor locali in Consiliul de administrafie, tocmai in considerarea
calitalii de consilier lor qi, nu in ultimul rand, suntem in stare de alerta cu qedinle

desfbqurate online fapt pentru care nu se pot intocmi buletine de vot.
Domnul Iovan Sorin afirm6 cd a verificat qi nu a gisit nici o excepfie pentru aceastd

spe!5.

Domnul Preqedinte nu ia in considerare precizdrile doamnei Secretar General,
invocdnd din nou prevederile art. 139, alin 6 qi trece la proiectul nr. 8.

Consilierii locali ai formafiunii PNL, frrI si {ini cont de precizirile doamnei Secretar

General, voteazd proiectul de hot[rdre nr. 8 ,,privind aprobarea mutdrii
doamnei Argint Maria din camera nr. 16 - parter, Bloc C3- locuinfe
sociale, definutl cu contract de inchiriere, in camera nr. 17, parter,

Bloc C7- locuinfe sociale".
Doamna Secretar General spune domnului Preqedinte cd a trecut la proiectul de

hotlrdre nr. 8 fIrI sd supun6 la vot proiectul de hotlr6re nr.7, care nu
a fost retras de pe ordinea de zi pentru a se continua $edinta cu
proiectul nr.8.
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Doamna consilier local Chifulescu Niculina men{ioneazd, cd, alegerea reprezentantilor
in Consiliile de administrafie la scoli s-a facut in qedinlele online, pe
aplicalia whatsapp, in gruplul ,,Consiliul Local Motru" ftrd a se pune
problema votului secret.

Domnul Preqedinte susline ci nu sunt intrunite condi{iile legale pentru a supune la vot
proiectul de hotdrdre nr.7 .

Doamna Secretar General solicit[ domnului Preqedinte s[ supund la vot proiectul de
hotdrdre tr.7, avdnd ca obiect desemnarea consilierilor locali in CA, inbaza funcliei
detinute.
Domnul PreEedinte nu line cont de precizdrile doamnei Secretar General qi supune din

nou la vot proiectul de hot[rdre nr. 8.
Doamna Secretar General solicit[ domnului Preqedinte sd supunl la vot proiectul de
hot[rdre tr.7, pentru ca qedinfa sa se poati desftEura normal.
Domnul Primar qi domnii consilieri locali Matei Gabriel, Petriqor Florentina Eugenia
qi Giubelan Sorin solicit[ domnului Pre;edinte sf, supunl la vot proiectul de hotdrdre
tr.7, dar dumnealui refuzi.

Au loc disculii in contradictoriu in urma cdrora qedinfa continui in aceeagi

notf,.
Domnul consilier local Giubelan Sorin solicitl sd se facd prezen\a pentru a se

qti daci;edinla mai este statutard.
Doamna Secretar General roagl consilierii locali, la orele2132, si confirme

prezenfa la ;edin{[ Ei rlspund prezent 8 consilieri locali (Matei Gabriel, Col{atu
Neghind Constantin, Giubelan Sorin, Ardeiu R6zvan Remus, Petrfor Florentina
Eugenia, Olaru Nicolae, Mirgu Vasile gi Chifulescu Niculina).

Doamna Secretar General af,rrm6 cd au confirmat prezenta la qedin![ 8

consilieri locali, fapt pentru care gedinla nu se mai poate desftqura din lipsa de

cvorum.

Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original la care se vor
anexa discufiile online.

$EDINTA, SECRETAR
STROE GINA
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