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RAPORT DE ACTIVITATB AL

COMISIEI de SPECIALITATE NR. 3 a C.L. Motru pe anul 2018

in conformitate cu art.50, alin.3, din Legea nr.393t2004, privind statutul aleqilor locali
qi art.114 din Regulamentul de organizare gi func{ionare al Consiliului Local Motru, potrivit
clrora Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte Consiliului Local un raport anual de
Activitate, comisia nr. 3 ,,JURIDICA $I DISCPLINA, RESPECTAREA DREPTURILOR
$I LIBERTATILOR CETATENILOR, SESIZARI $I RECLAMATII" depune urmltorut
raport de activitate pe anul2018.

Dupi constituirea noului Consiliului Local Motru pentru mandatul 2016 - 2020
Comisia are in componen{I 7 consilieri locali qi anume:

- Cojocaru Ion - pregedinte;
- Ardeiu Rizvan Remus- secretarl
- Morega Costel Cosmin - membru
- Petriqor Florentina Eugenia - membrul
- Pintea Dumitru - membru;
- Negrea Nicolae - membrul
- Pirvulescu Eduard Nelu - membrul
Comisia s-a intrunit Ei se intrunegte in qedinfi in penultima marfi la orele 1600

conform Regulamentului de organizare qi func{ionare al C.L. Motru.
In cadrul gedinfelor s-au analizat gi s-au dezbitut toate proiectele de hotlrflre inscrise

pe ordinea de zi a gedin{elor ordinare.
Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constind in avizarea acestora,

precum qi eventualele amendamente care s-au adus de cltre membrii comisiei.
In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.21512001 a administra{iei publice

locale, republicati, cu modificirile gi completlrile ulterioare, Consiliul Local al municipiului
Motru s-a intrunit in anul 2018 in 12 gedinfe ordinare, 8 qedin{e de indatl gi 4 qedin{e
extraordinare, adoptind, ca urmare a proiectelor de hotlrfire dezb[tute, un numir de 217
hotlriri, conform tabelului de mai jos.

Nr.
Crt.

Nr. Hot6rAre DENUMIREA HOTARARII

I l /15.01.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar[in domeniului
public al Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L.Motru nr. 8712010,
completat prin anexa 2 la Hotlrdrea Guvernului w. 12131201I pentru
modificarea gi completarea H.G.nr. 97312002 privind atestarea

domeniului public al judefului Gorj, precum qi al municipiilor, oraqelor
gi comunelor din judeful Gorj, cu modificlrile gi completdrile
ulterioare - Anexa

2. 2115.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea qi funclionarea
teraselor sezoniere in Municipiul Motru

J 3/3 l .0 l .201 8 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Iorga
Ion

4. 4/31.0t.2018 privind aprobarea documenta{iei DALI pentru obiectivul
,,Reabilitare termictr a Casei de Culturtr Motru"

5. 5/3 I .01 .20 I 8 privind aprobarea aderlrii UAT comuna Dtrnciuleqti Ei UAT
comuna Schela la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitartr de
utilitlfi publice pentru serviciul de alimentare cu aptr gi de
canalizare,,ADIA" Gori

6. 6/3 I .0 I .201 8 privind acordarea unui aiutor financiar domnului Zamfir Barbu
7 7131.01.2018 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Surdu Daniel

Dumitru



8. 8/3 I .0 l .201 8 privind actualizarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului Administrarea Domeniului Public ai Privat din
municipiul Motru nr.4488/15.02.2011

9 9/31.01.2018 privind modificarea art.2 al H.C.L. nr.29126.02.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului
public al Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L. nr.4911999,
atestat prin H.G.nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public
al Jude{ului Gorj, precum gi a municipiilor, oragelor gi comunelor
din Jude(ul Gorj, cu modificlrile pi complettrrile ulterioare -
Anexa 3

10. I 0/3 I .01 .201 8 privind modificarea art.Z al H.C.L. nr. 151/31.10.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care apar(in domeniului
public al Municipiului Motru, insugit prin H.C.L.nr.49ll999,
atestat prin H.G.nr. 97312002 privind atestarea domeniului public
al Jude(ului Gorj, precum gi a municipiilor, oragelor gi comunelor
din Jude{ul Gorj, cu modificlrile Ei completlrile ulterioare -
Anexa 3

1l lll31.01.2018 privind aprobarea refelei unittr{ilor de invS{trm6nt
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor
functiona in anul Scolar2018 -2019

12. 12t31.01.2018 privind transmiterea qedin(elor ordinare ale Consiliului Local
Motru in direct de ctrtre un post de televiziune judetean

l3 13/3 L01 .201 8 pentru modificarea art. I din H.C.L. Motru nr. 131127,07.2017
privind stabilirea indemniza{iei lunare a consilierilor locali in
cadrul Consiliului Local Motru pentru periaoda I iulie 2017 - 31
decembrie 2021

14. 14l31.01.2018 privind majorarea indemniza(iei Administratorului Special la S.C.
U.A.T.A.A. Motru S.A. - domnul Corcoati Eugen

15. I 5/3 I .01 .2018 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performan{elor
individuale ale Secretarului Municipiului Motru, pentru perioada
01 ianuarie 2017 - 3l decembrie20lT

16 l6131.01.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar(in
domeniului public al Municipiului Motru, insugit prin H.C.L.
Motru nr.4911999, atestat prin H.G. nr.97312002 privind atestarea
domeniului public al Jude(ului Gorj, precum gi a municipiilor,
oraqelor qi comunelor din Jude{ul Gorj, cu modifictrrile Ei
complettrrile ulterioare - Anexa 3

t7 17n6.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Consiliul Local Motru pe
anul2018 9i estimtrri 2019 - 2021 9i bugetul institufiilor publice pi

activittrfilor finan(ate integral sau par{ial din venituri proprii pe

anul 2018 qi estimlri 2019 -2021
18. 18122.02.2018 privind aprobarea organigramei gi a statului de funcfii al

Spitalului Municipal Motru incepAnd cu data de 01.03.2018
19. 19122.02.2018 privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in

Comisia de concurs (cu statut de observator) la examenele
organizate de Spitalul Municipal Motru pentru ocuparea unor
posturi de specialigti in domeniul sanitar

20. 20122.02.2018 privind aprobarea,,PLAIYULUI DE ANALIZA $I ACOPERIRE
A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU"

21. 21/22.02.2018 privind aprobarea numtrrului maxim de asisten{i personali ;i
indemniza{ii cuvenite plrin{ilor sau reprezentan{ilor legali ai
copilului cu handicap grav, precum gi adultului cu handicap grav
sau reprezentantului stru legal, pentru municipiul Motru pe anul
2018

22 22/22.02.2018 cu privire la aprobarea Planului de ocupare al func{iilor publice
pentru UAT Municipiul Motru pe anul2018

23 23/22.02.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru reducerea
distantei intre Droprietlti fatit de limite de la 60 cm la 20 cm

24 24/22.02.2018 privind aprobarea Strateqiei de parctrri a Municipiului Motru
25 25/22.02.2018 privind modificarea pozi{iei nr. 58 qi pozifiei nr. 59 din Anexa nr. I

la H.C.L. nr.192129.11.2017 Nomenclator Stradal al Municipiului
Motru

26 26/22.02.2018 privind completarea Anexei la H.C.L. nr.16129.01.2015
27 27/22.02.2018 pentru respingerea PH privind prelungirea contractului de

inchiriere nr. 158/23.01.2014 incheiat intre Scoala Gimnazial5 nr.



l lVlotru gi S.C. Leurda Impex S.R.L.
28 28/22.02.20t8 pentru aprobarea construirii unui sens giratoriu la intersec{ia

Strlzii Calea Tismanei (DJ 6718) cu Strada Calea Severinului
(DN 67)

29 29122.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sumelor
reprezent0nd stimulente financiare lunare pentru personalul
medical gi de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Motru

30 30/22.02.2018 pentru aprobarea construirii a trei toalete in cele trei parcuri din
Municipiul Motru

3l 3r/22.02.2018 privind modificarea componenfei comisiei de validare a C.L.
Motru gi a comisiilor de specialitate ale C.L. Motru nr. I si 2

32 32122.02.2018 privind modificarea art, 12,lit.b) din contractul-cadru de
inchiriere pentru suprafe{ele cu destinafia de locuin{e tip ANL,
aprobat prin HCL nr. 154128.09.2017

JJ 33/22.02.2018 privind modificarea art.42, alin.1, Cap. IV din Regulamentul
privind cadrul, modalitatea gi criteriile de analiztr gi solufionare a

cererilor de atribuire a locuinfelor pentru tineri construite prin
ANL, administrarea gi inchirierea acestora, aprobat prin HCL nr.
1s5128.09.2017

34 34/07.03.2018 pentru aprobarea,,STRATEGIEI LOCALE PRMND
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA iX STSTTU
CENTRALIZAT A MUNICIPIULUI MOTRU'

35 3s120.03.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparfin
domeniului public al municipiului Motru tnsugit prin H.C.L. nr.
4911999 9i atestat prin H.G. nr,97312002 privind atestarea
domeniului public al judefului Gorj precum gi a municipiilor,
oragelor gi comunelor din judeful Gorj, cu modifictrrile gi

complettrrile ulterioare, Anexa nr. 3 - oozitia 173
36. 36/20.03.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparfin

domeniului public al municipiului Motru insupit prin H.C.L. nr.
4911999 qi atestat prin H.G. nr.97312002 privind atestarea
domeniului public al judefului Gorj precum pi a municipiilor,
oragelor gi comunelor din jude{ul Gorj, cu modifictrrile gi

complettrrile ulterioare, Anexa nr. 3- pozitia 19

37 37120.03.20t8 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar{in
domeniului public al municipiului Motru insugit prin H.C.L. nr.
49/1999 gi atestat prin H.G. nr.97312002 privind atestarea
domeniului public al judefului Gorj precum pi a municipiilor,
oragelor gi comunelor din judeful Gorj, cu modifictrrile gi

complettrrile ulterioare. Anexa nr. 3- pozitia 12

38 38t20.03.2018 privind completarea domeniului privat al municipiului Motru,
respectiv Anexa 2, aprobattr prin H.C.L. nr. 29131.03.2005 qi

modificattr de H.C.L. nr. 57 131.05.2012
39 39t20.03.2018 privind acordarea de tichete sociale familiilor sau persoanelor

singure defavorizate din municipiul Motru cu ocazia slrbtrtorilor
de Pasti 2018

40 40/20.03.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

41 4U29.03.2018 privind aprobarea contului anual de execufie al bugetului local pe

anul 2017
42. 42t29.03.2018 privind aprobarea adertrrii UAT comuna Citunele;i UAT

comuna Glogova la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitarl de

utilitlfi publice pentru serviciul de alimentare cu aptr pi de
canalizare,,ADIA" Gori

43 43/29.03.2018 privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publici Ia nivelul
Municipiului Motru

44. 44t29.03.2018 privind aprobarea Contractului de dare in administrare a
locuinfelor cu chirie(fond locativ), a Regulamentului privind
criteriile de analizl qi solu(ionare a cererilor de atribuire a

locuin{elor convenabile, administrarea, exploatarea gi inchirierea
acestora qi a contractului - cadru de inchiriere pentru suprafe(ele
cu destinatia de locuin(tr

45 45129.03.2018 privind actualiza rea Regulamentului privind repartizarea,
lnchirierea, exploatarea gi administrarea locuinfelor sociale din
Municipiul Motru, respectiv Lista cu actele justificative pe care
solicitanfii de locuinte sociale trebuie str le prezinte in vederea



analiztrrii cererilor
46. 46129.03.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanftr pentru serviciul

public de salubrizare din Municipiul Motru
47 47129.03.2018 privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribu{ii

privind stabilirea ordinii de prioritate ln solufionarea cererilor de
locuinte sociale si repartizarea efectivtr a locuintelor

48 48129.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Func{ionare
Dentru Cimitirul Municipiului Motru

49 49/29.03.2018 privind acordul Consiliului Local Motru , in calitate de
administrator al domeniului public qi privat al municipiului
Motru, solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.14119.02.2018
emis de Consiliul Jude{ean Gorj, in vederea realiztrrii obiectivului
de investi{ii ,,Refacere drum Ploptina - Miculeqti"

50. 50/29.03.2018 pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru,
zona B-dul Gtrrii nr.28 - agent economic S.C. OLY&STEF
CAFFE SRL

51 5U29.03.2018 pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru,
zona B-dul Gtrrii, bloc M 6, parter - agent economic furlea
M.Constantin -Intreprindere IndividualS

52. 52/29.03.2018 privind aprobarea concesiontrrii prin incredinfare directl a unei
suprafefe de teren de 15 m.p. in zona str. Minerului bl.I3 in
vederea extinderii qi moderniztrrii construcfiei proprietatea S.C.
GHIOCELA PROD COM SRL

53 53129.03.2018 privind aprobarea extinderii suprafe{ei de teren, de(inuttr cu
contract de inchiriere de S.C. GHIOCELA PROD COM SRL in
zona Bloc A2, cu 70 m.p.

54 54129.03.2018 cu privire la vinzarea locuinfei din fondul locativ, proprietate
privattr a Municipiului Motru, situattr in blocul A2, Sc. 8, Ap.3,
parter, doamnei Floricoiu Maria Cornelia titular contract de
inchiriere

55 55129.03.2018 privind aprobarea Programului de Infrumusefare al
Municipiului Motru pe anul2018

56. 56t29.03.2018 privind reabilitarea drumului spre Cimitirul Municipiului Motru,
pietruirea platformei - parcare mapini gi construire WC-uri

57 57129.03.2018 Pentru respingerea PH privind aprobarea organiztrrii ,,Zilelor
Municipiului Motru" in perioada 21-27 mai 2018

58. 58/29.03.2018 privind alegerea pregedintelui de gedin{tr al Consiliului Local al
Municipiului Motru pe perioada aprilie, mai gi iunie 2018
(aprilie - iunie)

59 59129.03.2018 privind aprobarea organiztrrii ,,Zilelor Municipiului Motru" in
perioada 2l -27 mai 2018

60 60/26.04.2018 pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local pentru
trimestrul I al anului 2018

6l 6U26.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 106,39 mii lei

62. 62126.04.2018 privind aprobarea documenta{iei - DALI pentru obiectivul
,,Reabilitare Termictr a Ctrminului Social C7"

63 63126.04.2018 privind aprobarea documentafiei tehnice - DALI pentru
obiectivul *Reabilitare $i Dotare Colegiul Tehnic Motru"

64. 64/26.04.2018 privind atribuirea S.C.IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiufa (MIN) I

65 6s/26.04.2018 privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiu{a (IGO)
TESA

66. 66126.04.2018 privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
resulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rosiuta (IGO) I

67 67/26.04.2018 privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licen(ei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiu{a (IGO)
III

68 68126.04.2018 privind atribuirea S.C. ROBSPEED SRL a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
requlate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiufa (IGO) II

69 69t26.04.2018 privind atribuirea S.C.ROBSPEED S.R.L. a licentei de traseu



pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciq!:lentru traseul Motru - Cariera Rogiufa (MIN) II

70 70/26.04.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare terasl
sezoniertr in Municipiul Motru, zona Parc Central - agent
economic S.C. Ghiocela Prod Com SRL

7t 7r/26.04.2018 privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publictr a terenului in
suprafaftr de 59 m.p. situat in incinta $colii Gimnaziale nr. I
Motru

72 72/26.04.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru constituirea
dreptului de servitute solicitat de societatea S.C. RCS & RDS S.A.
pe terasa cltrdirii unde iqi are sediul S.C. UATAA S.A. Motru ;i
unde este amplasattr sta(ia (pilon) de telefonie mobiltr proprietatea
acestei lirme

73 73t26.04.2018 privind aprobarea Programului unitar de ac{iune de combatere a
vectorilor si dtrunltorilor din Municipiul Motru - anul 2018

74. 74126.04.2018 privind completarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat
public din Municipiul Motru

75 7s/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performan{5 pentru serviciul
de iluminat public din Municipiul Motru

76. 76126.04.2018 privind completarea Caietului de sarcini al serviciului public de
salubrizare din Municipiul Motru pentru activitatea de
dezinsectie. dezinfectie si deratizare

77 77/26.04.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea Generaltr a Actionarilor la
Societatea Comercialtr Direc(ia Publictr Motru S.A. pentru gedin{a

ordinarl din data de 07.05.2018,

78, 78123.05.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentan(ilor
Municipiului Motru in Adunarea GeneralS a Ac{ionarilor la
Societatea Comercialtr Direc(ia Publictr Motru S.A. pentru gedin{a

ordinarl din data de 29.05.2018

79 79131.05.2018 privind rectilicarea bugetului local pe anul 2018 qi a bugetului
institu{iilor publice qi activittr{ilor finan(ate integral sau par{ial din
venituri proprii pe anul2018 Si estimtrri 2019-2021,

80. 80/31.05.2018 privind aprobarea Planului de Ordine qi Siguranftr Publictr al
Municipiului Motru - 2018

8l 8 1/3 1 .05.20 l 8 privind aprobarea aderlrii UAT comuna Albeni la Asociafia de
Dezvoltare Intercomunitartr de utilitlfi publice pentru serviciul de
alimentare cu aptr gi de canalizare ,,ADIA" Gorj

82. 82/31.05.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr.572124.04.2018 a apartamentului nr.
13, situat in Municipiul Motru, blocul H9, scara l, etaj 3' Strada
Macului. nr. 14, proprietate privattr a Municipiului Motru

83 83/31.0s.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr, 571/24.04.2018 a apartamentului nr.
17, situat in Municipiul Motru, blocul 6 bis, scara I' etaj 4' Aleea
Castanului, nr. 4, proprietate privatl a Municipiului Motru

84 84/3 L05.20I8 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare terasl
sezoniertr in Municipiul Motru, zona Bulevardul Trandafirilor -
Restaurant Valentina, de ctrtre S.C.Ghiocela Prod Com SRL

85 85/3 1.05.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere teren nr.
17429130.05.2013 incheiat intre Consiliul Local Motru qi I.I.
Rogculef Codru(a

86. 86/31.05.2018 privind aprobarea tarifelor orare medii pentru calculul devizelor
in activitatea S.C. Direcfia Publictr Motru S.A. incepAnd cu

01.06.2018
87 87/31.0s.2018 acordarea avizului consultativ de cltre Consiliul Local al

Municipiului Motru in calitate de autoritate deliberativii a

administrafiei publice locale, pentru menfinerea titlului de

,,Colegiul National" pentru Colegiul Nafional ,,George Cogbuc"
88 88/20.06.2018 privind modificarea HCL nr. 80/30.05.20f3 - privind aprobarea

Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motru pe
perioada 2014-2020

89 89/20.06.2018 privind aprobarea proiectului "MOBILITATE URBANA
DURABILA IN MUNICIPIUL MOTRU" qi a cheltuielilor legate
de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul
apelurilor de proiecte cu numirul POR.|2017l3l3.2lll7 Regiuni,
Axa Prioritartr 3, Prioritatea de Investifii 4e, Obiectivul Specific
3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axattr pe



planurile de mobilitate urbantr durabiltr

90. 90120.06.2018 privind reglementarea politicii parctrrilor la nivelul UAT
Municipiul Motru

9t 9t/20.06.2018 privind aprobarea documenta{iei tehnico-econom ice (F AZA
SF/DALVSTIJDruL DE OPORTUNITATE) gi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul "MOBILITATE URBANA
DURABILA iX UUXTCIPIUL MOTRU"

92. 92/20.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul2018 gi estimtrri 2019-
2021 prin suplimentare cu suma de 411,07 mii lei

93 93/28.06.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea unei
terase sezoniertr in Municipiul Motru, zonaMagazin L-uri - agent
economic S.C.Ghiocela Prod Com SRL

94. 94t28.06.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea unei
terase sezoniertr in Municipiul Motru, zona Piafa Centraltr Market
- agent economic S.C.Ghiocela Prod Com SRL

95. 95/28.06.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea terasei
sezoniere in Municipiul Motru, zona Bulevardul Trandafirilor -
Restaurant Valentina - agent economic S.C.Ghiocela Prod Com
SRL

96 96128.06.2018 privind aprobarea inchirierii prin licitafie publictr a spa{iului in
suprafa{5 de 6 mp situat in incinta sediului Taxe gi Impozite locale,
proprietate publicl a municipiului Motru

97 97128.06.2018 privind aprobarea inchirierii unui teren in municipiul Motru,
zona strada Minerului - Pia{a Centraltr - agent economic
I.I.Roqculef Codru(a in vederea extinderii qi moderniztrrii
construc{iei existente amplasattr pe terenul inchiriat in baza
contractului de inchiriere nr. 17 429 130.05.2013

98. 98t28.06.2018 privind acordul Consiliul Local Motru pentru punerea Ia

dispozi{ia ACS Sirineasa a bazei sportive din municipiul Motru in
vederea disputtrrii meciurilor oficiale gi amicale

99 99128.06.2018 privind revocarea H.C.L. Motru nr. 8/2016 qi aprobarea
Regulamentului de organizare gi funcfionare al Consiliului Local
Motru

100 100/28.06.2018 privind alegerea pregedintelui de gedinftr al Consiliului Local al
Municipiului Motru pe perioada iulie, august' septembrie 2018

l0l l0 r /28.06.2018 privind aprobarea proiectului " REABILITARE TERMICA A
CAMINULUI SOCIAL C7" qi a cheltuielilor legate de proiect prin
accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte
cu titlul POR/2018/3 t3.lt&t2tsV, AXA PRIORITARA 3,

PRIORITATEA DE INVESTITII3.l, OPERATIUNEA B -
CLADIRI PUBLICE

102 102t28.06.2018 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/201 7 ll0l l0.l/10.2/TREGIUNI'
POR/2017/10/10.1/10.2/BI 9i POR.l20t7ll0ll0.lll0.2trTl, Axa
prioritartr 10 imbuntrtS{irea infrastructurii educa{ionale,
Prioritate de investi{ii 10.1 Investi{iile in educa(ie, qi formare,
inclusiv in formare profesionaltr, pentru dob6ndirea de

competenfe gi invtr(are pe tot parcursul vie{ii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educa(ie qi formare, Obiectiv Specific 10.2

Cregterea gradului de participare la invtrflmintul profesional 9i
tehnic ai invtrfare pe tot parcursul viefii, Apel dedicat
invtrftrmintului profesional qi tehnic gi invtrftrrii pe tot parcursul
vietii

103 103126.07.2018 privind men{inerea in activitate la Spitalul Municipal Motru a
domnului dr. Roqianu Mihail, medic primar medicina muncii,
peste vffrsta legaltr de pensionare, pinl la ocuparea postului prin
concurs

104 104126.07.2018 pentru desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in
Comisia de concurs gi Comisia de solu(ionare a contestatiilor in
vederea ocuplrii postului de ,rDirector medical" in cadrul
Spitalului Municipal Motru

105 10s126.07.2018 pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la data de
29.06.2018

106 106126.07.2018 privind incheierea unui nou contract de comodat intre Ministerul



107 107/26.07.2018 pentru aprobarea Planului de acfiune privind serviciile sociale
administrate gi finan{ate din bugetul Consiliului Local Motru
pentru anul 2018

108 108126.07.2018 pentru aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea gi
func(ionarea pe termen mediu gi lung a serviciului de salubrizare
din Municipiul Motru

109 109126.07.2018 pentru aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a serviciului de
iluminat public din Municipiul Motru

ll0 110126.07.2018 privind respingerea PH pentru aprobarea Regulamentului privind
desfiEurarea acfiunii de dezinsec{ie gi deratizare in blocul de
locuinte sociale C7 si parterul blocului C3.

lil 11U26.07.2018 pentru respingerea PH privind aprobarea organiztrrii
Festivalului Toamnei , edi(ia a II - a, in perioada 14 - 16

septembrie 2018
tt2 112126.07.2018 pentru respingerea PH privind organizarea evenimentului

,,Festivalul Familiei Romflnesti" in perioada 17 - 19 august 2018
I l3 r13/26.07.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea

contractului de inchiriere nr. 584/16.05.2018 a apartamentului nr.
8, situat in Municipiul Motru, blocul T 12, scara C., etaj 4,
Bulevardul Trandafirilor Nr. 2, proprietate privattr a Municipiului
Motru

tt4 114t26.07.2018 privind aprobarea acordtrrii unui sprijin financiar pentru
organizarea unei agape cregtine prilejuittr de strrbtrtorirea Sfintei
Cuvioase Parascheva

115 115126.07.2018 privind inchirierea prin licita(ie publicl a unui spafiu de I (unu)
m.p., situat la parterul Primtrriei Municipiului Motru, in vederea
amplastrrii unui bancomat

l16 r16126.07.2018 privind infiin{area Complexului de Sere Flori gi Legume in zona
S.C. UATAA S.A. Motru

1t7 117/30.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

118 118/30.07.2018 Privind respingerea PH pentru aprobarea regulamentului privind
desfdgurarea ac(iunii de dezinsec{ie Ei deratizare in blocul de
locuinte sociale C7 si parterul blocului C3

ll9 119121.08.2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu energie termictr nr.4648129.08.2008

t20 120127.08.2018 privind modificarea HCL nr. 80/30.05.2013 - privind aprobarea
Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motm pe perioada

20t4-2020
121 12U27.08.2018 privlnaaprouareaproiecnrtui ;iNasuNArApnrn cALITATII

VIETII tN MUNICIPIUL MOTRU" Ei a cheltuielilor legate de proiect
prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de

proiecte cu numdrul POR/20 I 8/l 3 I 13.l I I 17 REGIUNI,
POR/20 I 8/ I 3 I 13.1 / I ltTI 9i POR/20 I 8/ I 3/ I 3. I / 1 /SUERD, Axa
Prioritard 13, Prioritatea de Investilii 98, Obiectivul Specific l3.l -

INaSUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI iN
ORASELE MICI SI MIJLOCI DIN ROMANIA

122 122127.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-econ-omjce qi a indicatorilor
iehnico-economici penffu proiectul "iMBUNATAlmee CALITATII
VIETII IN MUNICIPIUL MOTRU" care va fi depus in cadrul

apelurilor de proiecte cu numf,rul POR/2018/l3ll3.ll1l7 REGIUNI,
POR/20 I 8/ I 3 / 13.l I I /lTl $I POR/20 I 8 / 13 I 13.l / I / SUERD, Axa
Prioritarl 13, Prioritatea de Investilii 98, Obiectivul Specific 13.1 -

INaSUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI iN
ORA$ELE MICI $I MIJLOCII DIN ROMANIA

123 123/27.08.2018 privind aprobarea documentaliei tehnico-economice (Faza SF) gi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
,,IMBI.INATATIREA CALITATII VIETII IN MUNICIPIUL MOTRU
- COMPONENTA - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE
SOCIALE

Economiei gi Consiliul Local Motru pentru Centrul de Afaceri
Leurda



124 124/27.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (Faza DALI qi
Faza PT) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
..MODERNIZAREA ALEILOR: VIOLETEI, CASTANULUI,
GRIVITEI, PINULUI, CAISULUI, LAUAryTT, CRIZANTEMEI,
PLATFORMA COMPLEX MIJLOC

125 125l30.08.20 r 8 privind avizarea comisiei de concurs gi a comisiei de solu{ionare a
contesta{iilor la concursuUexamenul organizat in vederea ocuptrrii
postului de director medical la Spitalul Municipal Motru

126 126130.08.2018 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse
resulate in m un ici niu I Motru nr. 27 545 D9.09.2012

127 127/30.08.2018 pentru aprobarea contractului de inchiriere pentru autovehiculele,
proprietatea Municipiului Motru, date in administrare SC
Direc{ia Publictr Motru SA pentru prestarea serviciului de
salubrizare

128 128/30.08.2018 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certilicatul
de Urbanism nr. 81/10.07.2018 emis de Primiria Municipiului
Motru in vederea autoriztrrii executtrrii lucrtrrilor de: Ril-
Reparafie, Modificare Traseu gi Reamplasare Firide Alimentate
din PCZ 12 Motru, Str. Aleea Teilor, Municipiul Motru

129 129130.08.2018 privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spa{iu in incinta
Casei de Culturtr Motru Partidului Gorienilor pentru sediul local

130 130/30.08.2018 privind atribuirea schimbului de locuinfe intre camera nr.24'
scaral, etaj 3, Bloc C7 gi camera nr.15 bis, parter, Bloc C3' ambele
locuinte sociale

l3l l3l/30.08.2018 privind organizarea ,, Zilei Internafionale a Persoanelor
VArstnice" in Municipiul Motru

132 132l30.08.2018 privind aprobarea regulamentului de premiere a elevilor din
municipiul Motru pentru rezultatele ob{inute la concursuri 9i
olimpiade $colare

133 133/30.08.2018 privind aprobarea realizlrii obiectivului de investi{ie

,,Eficientizarea consumului de energie electricil pentru Municipiul
Motru, Jude{ul Gorj prin instalare parc fotovoltaic cu putere de

2.5 MW, conenctat la sistemul energetic nafional
134 134130.08.2018 privind aprobarea documentafiei tehnico-economice gi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul rrModernizarea
instala{iei de evacuare a zgurii gi cenuqii din cazanul CR0102 din
cadrul S.C.UATAA Motru S.A.

135 135/30.08.2018 privind avizul Consiliului Local Motru pentru suplimentarea
structurii Spitalului Municipal Motru cu 10 paturi spitalizare de zi
la Mtrttrsari

136 136/30.08.2018 privind alocarea sumei de 5000 lei necesartr echipei de fotbal' ce

reprezintl Primtrria Municipiului Motru, pentru taxa de
participare la Campionatul Primtrriilor din judefut Gorj la
minifotbal

137 137120.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul2018 9i estimtrri 2019 -

2021, prin suplimentare cu suma de2292,67 mii lei 9i a bugetului
institu{iei publice gi activittrtilor finanfate integral sau par{ial din
venituri proprii pe anul2018 Ei estimlri 2019 -2021

138 138120.09.2018 privind participarea UAT Municipiul Motru in cadrul
Programului Opera{ional Capacitate Administrativt 2014 - 2020 -

Cererea de Proiecte POCAR50|2/1 (CP 10/20f 8 pentru regiunile
mai pufin dezvoltate) cu proiectul ,,Consolidarea Capacittrfii
pentru finantarea proiectului

139 139/20.09.2018 privind aprobarea organizirii Festivalului Toamnei in perioada 28

- 30 septembrie 2018

140 140127.09.2018 privind modificarea H.C.L. Motru nr.122127.08.2018 9i H.C.L.
Motru nr. 124127 .08.2018

t4t 141t27.09.2018 privind alocarea sumei de 3500 lei Bisericii Ortodoxe -Parohia
Motru I pentru achizi{ionarea de combustibil solid (ctrrbune)

142 142127.09.2018 privind insugirea in domeniul public al municipiului Motru a

obiectivului ,,Cazan de Aptr caldtr termicl de 3-4 GcaUh echipat cu

arzltor pe CLU gi cu posibilitatea de trecere pe Gaze Naturale qi

constructia aferenttr" gi completarea Inventarului bunurilor care



apartin domeniului public al Municipiului Motru, insugit prin
Hottrr6rea Consiliului Local nr. 4911999, cu modilictrrile gi
complettrrile aduse de HottrrArea Consiliului Local Motru nr.
24D009 Si HottrrArea Consiliului Local nr.87/2010

143 143127.09.2018 privind incheierea contractului de inchiriere pentru apartamentul
nr.5, blocul Il, scara 4, etaj l, Aleea Doctor Carol Davilla nr. 6,
proprietate privatl a Municipiului Motru

144 144/27.09.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de lnchiriere teren nr. 1812Uf 0.05.2018, terasii
sezoniertr in Municipiul Motru, zona Parc Central - agent
economic S.C. Ghiocela Prod Com SRL

145 r4s/27.09.2018 privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei de analizd a

cererilor in vederea repartiztrrii locuin{elor cu chirie din fondul
locativ al Municipiului Motru gi repartizarea efectivtr a
locuin{elor

146 146127.09.2018 privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei cu atribu{ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de
locuin{e sociale gi repartizarea efectivtr a locuin(elor

147 147t27.09.2018 privind modificarea art. 2 din HotIrArea Consiliului Local Motru
nr. 2l5l28.l2.2017,,pentru stabilirea unor limite maxime privind
scutirea de la plata utilittrfilor pentru locatarii locuin(elor sociale
din blocurile C7 si parter C3"

148 148/27.09.2018 privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare pentru
inctrlzirea locuinfei cu energie termictr in completarea celor
acordate de stat, familiilor/persoanelor singure vulnerabile, pentru
Derioada sezonului rece 01.1 1.2018 - 31.03. 2019

149 140/27.09.2018 privind aprobarea racordtrrii la refeaua de gaze a apartamentului
nr. l, bloc T12, scara C, B-dul Trandafirilor, nr.2 Municipiul
Motru, jud. Gorj

150 150127.09.2018 privind aprobarea executtrrii lucriirilor de refacere a rigolelor qi

dirijarea apelor pluviale pe drumul strtesc (strada Leurda) in
dreptul locuin(ei d-lui Mi(aru Ion din satul Leurda

151 1sU27.09.2018 Respingere PH pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condi{iilor de majorare a impozitului pentru cltrdirile /
terenurile nelngrijite qi terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani
consecutivi de pe raza municipiului Motru

152 152127.09.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru oprirea furniztrrii
apei calde menajere pe o perioadtr de 10 zile pentru revizia anual5
a refelelor de distribu{ie, respectiv oprirea cazanului tip GIAC 4

Gcal/h intre 10.10.2018 - 20.10.2018

153 153t27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Func(ionare
al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent
si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru

154 154/27.09.2018 Respingere PH privind realizarea obiectivului de
investifi,,CAMINUL SFANTUL IOAN - MOTRU - Centru
rezidential pentru btrtrini"

155 155127.09.2018 Respingere PH privind construirea unei parctrri centrale in zona

Clubul Elevilor - Sediu Poli{ia Localtr Motru- Romtrlglqm
156 t56/27.09.2018 privind aprobarea transformtrrii a trei locuin{e, proprietate

privattr a Municipiului Motru, din locuin(e de serviciu in locuin(e
convenabile

157 r57/27.09.2018 Respingere PH realizarea unei cdi de acces printre Blocul Gl qi

BCR prin prelungirea strtrzii Muncii cu strtrpungere in
Bulevardul Trandafirilor

158 158127.09.2018 Respingere PH privind extinderea parctrrii din zona Bloc 3 - Bloc 4
Micro II din Municipiul Motru

159 159/27.09.2018 privind alegerea pregedintelui de gedinfl pentru a conduce
lucrtrrile gedin{elor Consiliului Local Motru in urmtrtoarele trei
luni octombrie, noiembrie gi decembrie 2018

160 160117.10.2018 de modificare a HCL nr. 89/20.06.201-8 - privind aprobarea
proiectului,,MOBILITATE URBANA DURABILA IN
MUNICIPruL MOTRU qi a cheltuielilor legate de proiect prin
accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de
proiecte cu numtrrul POR/2017/313.21117 Regiuni, Axa Prioritartr
3, Prioritatea de investifii 4e, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea
emisiilor de carbon in zonele urbane axattr pe planurile de



mobilitate urbantr durabiltr,
161 t6t/25.10.2018 pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la data de

28.09.2018
162 162/25.t0.2018 privind validarea modifictrrilor introduse ln structura Bugetului

Local prin Dispozifia Primarului nr. 945/02.10.2018
163 163/25.10.2018 Respingere PH pentru acordarea de recompenstr in valoare de

3000 lei persoanelor care ofertr informa{ii certe gi dovezi ce pot
conduce la identificarea celor care aduc cdini firtr sttrpin pe raza
ora$ului

164 16412s.r0.2018 privind sus{inerea func{iontrrii sec{iei externe din Motru a $colii
Populare de Arttr T0rsu Jiu cu disciplinele picturtr si vioartr

165 165t2s.10.2018 privind aprobarea ,,Programului de mtrsuri pentru prevenirea gi

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada
timpului friguros, noiembrie 2018 - martie 2019"

166 166125.10.2018 pentru aprobarea ,rbugetirii participative" pentru proiectele de
investifii in localittrfile aparfintrtoare gi componente ale
Municipiului Motru gi a regulamentului de selectare a proiectelor
proDuse de ctrtre cettrteni

167 167125.10,2018 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certificatul
de Urbanism nr. 106/21.09.2018 emis de Primtrria Municipiului
Motru, in scopul Autoriztrrii executirii lucrtrrilor de lnttrrire re{ea
in vederea racordtrrii utilizatorului Pirvtrnescu Pavel, PTCZ
20 I 0,4KY nr. 24, confo rm ATR I I 00 I 8 6453 I 07 .05.20 I 8, Strada
Dafinului, nr. 16, Municipiul Motru, Judeful Gori

168 168125.10.2018 privind aprobarea schimbului de apartamente cu chirie, respectiv
schimb apartament nr.l6, etaj 4, scara B, din blocul T2 cu
apartament nr. 1, scara B din blocul T2, ambele locuinfe tip ANL

169 169125.10.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in
Consiliile de Administrafie la $coala GimnazialS Nr.2 Motru 9i
Colegiul Tehnic Motru

170 170/25.10.2018 privind aprobarea tarifului pentru biletul de cilitorie dus -intors
/ persoanl aferent transportului public local de persoane prin
curse regulate speciale in municipiul Motru

t7l 171125.10.2018 privind modificarea qi completarea Contractului pentru
Acordarea de Servicii Sociale al Serviciului Social - Centrul
Reziden{ial de Asisten{tr qi Integrare/Reintegrare Socialtr pentru
Persoanele firtr Adtrpost aprobat prin H.C.L. nr. 29 din 23.02.2017

172 172125.10.2018 privind inchirierea prin licitafie publictr a terenului in suprafafi
de12,25 mp situatin incinta Colegiului Nafional ,,George Coqbuc"
Motru

t73 t7312s.10.2018 Respingerea PH privind constituirea dreptului de superficie cu

titlu oneros asupra terenului proprietate privatl a Municipiului
Motru in suprafaftr de 265 mp , situat in Parc Central Motru , in
favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL

174 174125.10.2018 Respingerea PH pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condi(iilor de majorare a impozitului pentru
cltrdirile/terenurile neingrijite gi terenurile agricole nelucrate timp
de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului M{tru

175 175/25.10.2018 privind realizarea de trotuare in satele componente 9i
apartinltoare Municipiului Motru

176 176125.10.2078 privind extinderea parctrrii din zona Bloc 3 - Bloc 4 Micro II din
Municipiul Motru

177 177125.10.2018 p.tvt.,d aprobarea pro_iectului "REABILITARE TERMICA A
CASEI DE CULTURA MOTRU" qi a cheltuielilor legate de
proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelu.lui
ae proiecte cu titlul POR/2018/3 l3.ltBt2lsY, AXA PRIORITARA
3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA B _

CLADIRI PUBLICE
178 178t25.10.2018 de modificare pi completare a HCL Motru nr. 4/31.01.2018 -

privind aprobarea Documentafiei DALI pentru obiectivul
;Rnann IIARE TERMIcA A cAsErDE cuLTUnA uotRu"



179 179/25.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 14 mii lei

180 180/12.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 210 mii lei

l8l t&t/12.r r.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care apar{in
domeniului public al Municipiului Motru, Sec{iunea I - Bunuri
imobile, insugit prin H.C.L.Motru nr. 4911999, cu modifictrrile qi

complettrrile ulterioare - pozitia 209 Anexa 3
182 182129.r 1.2018 De respingere a PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

prin suplimentare cu suma de 68 mii lei
183 183129.1l 2018 privind modificarea HCL nr. 2l/22.02.2018 privind aprobarea

numdrului maxim de asistenti personali qi indemnizafii cuvenite
plrinlilor sau reprezentanlilor legali ai copilului cu handicap grav,
precum gi adultului cu handicap grav sau reprezentantului siu legal,
pentru municipiul Motru pe anul 2018

184 184/29.11.2018 privind aprobarea aderdrii UAT comuna Bdrbdteqti, UAT- comuna
Negomir qi UAT- comuna S6celu la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard de utilitIli publice pentru serviciul de alimentare cu

ap[ si de canalizare ,,ADIA" Gorj
l8s 185129.11 .20 I 8 privind acordul Consiliului Local Motru pentru implementarea refelei

de telecomunicalii RCS&RDS pentru blocurile T2,Tl2, M8 qi C7,

aflate in proprietatea Municipiului Motru
186 186129.11 .201 8 privind stabilirea nivelului impozitelor gi taxelor locale pentru anul

2019
187 187 129.1r .201 8 privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2019 gi bugetul estimat

pentru manifestlrile culturale
188 188129.11.2018 privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei de analizd, a cererilor

in vederea repartizf,rii locuinlelor cu chirie din fondul locativ al

Municipiului Motru qi r epartizarea efectiv@
189 189129.r 1.2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru

terenul proprietate privat[ a Municipiului Motm in suprafa{i de265
mp , situat in Parc Central Motru, aferent construcliilor proprietatea

S.C. Ghiocela Prod Com SRL, in favoarea S.C.Ghiocela Prod Com

SRL
190 190129.11.2018 privind schimbarea destinaliei $colii Gimnaziale Plogtina -

Motru
l9l r91/29.11.2018 privind aprobarea modificlrii gi complet[rii Regulamentului de

Organizare gi Funcfionare al aparatului de specialitate al primarului,

aparatului permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului
Local Motru aprobat prin H.C.L. Motru nr. 153127.09.2018

192 192129.11.2018 privind construirea unei Parcf,ri Centrale in zona sediului Poli(iei

Locale Motru - Clubul Elevilor din Motru

193 193129.11.2018 privind aprobarea construirii Ei amenajarea unui spaliu rezidenfial
pentru batrani ln vederea oferirii de serylcll sociale destinate

qi ln condifii recomandate de

SFANTUL IOAN MOTRU

194 194129.r I .201 8 privind acordarea de sprijin financiar asociatiilor de

Municipiul Motru in vederea igienizf,rii subsolwilor
proprietari din
'blocurilor,

- Consilierii locali

195 195129.11.2018 privind aprobarea numSrului gi cuantumul pentru fiecare categorie de

bursl ce vor fi acordate elevilor din invdt[mdntul preuniversitar de

stat din municipiul Motru in anul20l8 -2019

t96 196129.11.2018 privind acordarea de financiar asocia{iilor de proprietari din

Motru ln vederea subsolurilor blocurilor

197 197/29.11.2018 privind refelei de gazein Leurda qi

Respingere PH privind acordarea unui ajutor financiar

Dumitm Silvia
198 188129.11.2018

199 r89129.11 .201 8 privind acordarea unui mandat special reprezentan{ilor
Municipiului Motru in Adunarea Generaltr a Acfionarilor la

Societatea Comercialtr Direcfia Publictr Motru S.A. pentru gedinta

ordinartr din data de 18.12.2018

200 200129.1L2018 re{eaua unittr{itor de invtrftrmint preuniversitar de stat de pe raza
Mun Motru care vor in anul 2019 -2020

201 20U29.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin suplimentare
cu suma de 68 mii lei

202 2021t3.12.2018 rectificarea local anul 2018

persoanelor vdrstnice
ln



cu suma de 30 mii lei Ei bugetului institufiilor publice gi

activittrfilor finanfate integral sau partial din venituri proprii pe
anul 2018

203 203n3.12.2018 privind acordarea de pachete - cadou cu dulciuri pregcolarilor gi

antepregcolarilor din Municipiul Motru , cu ocazia ,,Strrbtrtorilor
de iarntr" 2018

204 204/13.12.2018 privind darea ln administrare ctrtre SC UATAA Motru SA a
obiectivului ,,Cazan de aptr caldtr termictr de 3-4 GcaUh echipat cu
arzltor pe CLU gi cu posibilitatea de trecere pegaze naturale qi

construc(ia aferenttr"
205 205119.12.2018 privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucrtrri de interes local

pentru repartizarea lunartr a orelor de munctr prestate de
persoanele majore apte de munctr beneficiare de ajutor social,
conform prevederilor legii nr. 416D001, pentru anul 2019

206 206119.r2.2018 privind aprobarea Planului de mtrsuri pentru aplicarea strategiei
de imbuntrttrfire a situafiei romilor 2018 - 2020 gi actualizarea
Grupului local de lucru pentru imbunlttrfirea situafiei romilor,
constituit prin HCL Motru nr.68125.04.2013

207 207119.12.2018 privind stabilirea sensului unic de circula(ie pe Aleea Narciselor,
cu intrare de pe strada Molidului

208 208/19.12.2018 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui spafiu din Municipiul Motru,
str. Macului nr.29, situat in incinta Casei de Culturl Motru,
Camera nr. 8, detinut de organizatia de partid PMP Motru

209 209t19.12.2018 privind darea in administrare a imobilului rrAmfiteatru", situat
intre Colegiul Nafional ,,George Cogbuc" Motru gi $coala
Gimnazialtr nr. 2, celor doutr unitlfi de invifim0nt

210 210119.12.2018 privind extinderea re{elei de distribufie gaze in localittr{ile
Plostina, Rosiuta si Ripa

2tl 21U19.12.2018 privind alegerea pregedintelui de gedinftr pentru a conduce
lucrtrrile gedinfelor Consiliului Local Motru in urm5toarele trei
luni ianuarie, februarie si martie 2019

212 212119.12.2018 Respingere PH privind darea in administrare a obiectivului ,,T6rg
Strpttrm6nal" ctrtre societatea Direc(ia Publictr Motru SA

213 213119.12.2018 privind aprobarea proiectului "MODERNIZARE, EXTINDERE
SI DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU'' qi A

cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte
P.O.R/201 8/8/8. 1/8. 1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266I8,
P.O.R/20 f 8/8/8. l/8. l.A/1/ITI - cod apel POR/267I8, Opera(iunea
8.1.A Ambulatorii

214 2t4/19.r2.2018 privind aprobarea documentafiei de avizare a lucririlor de

interven(ie - DALI - pentru obiectivul "MODERNIZARE,
EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU" cu indicatorii tehnico - economici

215 215/19.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin diminuare cu

suma de 10 mii lei
216 216128.12.2018 privind aprobarea prefului local pentru energia termictr furnizattr

in sistem centralizat agenfilor economici 9i populafiei Municipiului
Motru cu 01.01.2019

217 217128.12.2018 privind validarea modificirilor introduse in Bugetul Local,
conform Dispozifia Primarului Municipiului Motru nr.
1069/18.12.2018

in qedinfele ordinare au fost adoptate 186 hotlriri, in cele extraordinare au fost

adoptate 5 hotirAri iar in Eedin(I de indatl au fost adoptate 26 hotlriri.
Din totalul de2l7 hotlriri :

17 hotlrffri de respingere, respectiv H.C.L.nr.27r 57, 110, lll,l.l2r 118, 151, 154, 155' 157,

158, 163, 173, 17 4, 182, 198, 212:'
17 hotlrflri in curs de realizare, respectiv 9,10r 26128r 52,53,115' 168, l72rl75r176,

187, 189, 192, 193, 195, 207 ;



14 hotirffri nu au fost duse la indeplinire;29,30,56,98,116,133,136,139,141,150,
194,196,197,210;

169 hotirflri au fost duse la indeplinire ;
179 de proiecte de hotirAri au fost inifiate de domnul Primar iar consilierii locali au

ini{iat un nr. de 38 proiecte.
Hotiririle au fost comunicate de citre Aparatul Permanent al C.L. Motru Primarului

Municipiului Motru, Institufiei Prefectului, Serviciilor de specialitate din cadrul Primiriei
municipiului Motru, persoanelor gi institufiilor solicitante qi au fost publicate.

Toate avizele date de cltre Comisie au fost aduse la cunogtin(I in qedinfa ordinarl
a C.L. Motru gi au fost sus(inute de cltre pregedintele comisiei in vederea adoptirii hotir0rii.
in cadrul comisiei proiectele de hotlrAre supuse dezbaterii s-au votat prin vot deschis, cu
votul majoritfl{ii consilierilor.

Lucririle comisiei au fost consemnate intr-un proces - verbal incheiat cu ocazia
inchiderii qedin(ei, acesta fiind semnat de cltre pregedintele qi secretarul comisiei.

In procesul - verbal s-a specificat numirul de voturi dat pentru fiecare proiect de
hotirflre supus dezbaterilor gi votului, amendamentele, in cazul in care au fost f5cute, qi

discu{iile care au avut loc.
Comisia s-a intrunit, pentru dezbateri, in gedin(a ordinarl publicl pentru a da avizul

proiectelor de hotirire care au venit in regim de urgenfl in vederea solufionlrii unor
probleme de interes local, inainte ca acestea sI fie supuse la vot.

Toate gedin(ele comisiei s-au desfSgurat cu ugile deschise, neexistind cazuri de
desflqurare a acestora in alte condi{ii.

PRE$ED
ION
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