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Istorie 

La începutul anilor '60, locul pe care 

se află astăzi oraşul Motru, era doar o 

câmpie întinsă. Localitatea a luat 

naştere ca urmare a înfiinţării 

exploatărilor de cărbune şi a înfiinţării 

de colonii muncitoreşti care să-i 

adăpostească pe mineri. S-a dezvoltat 

rapid şi după numai 6 ani, în data 

de 27 mai 1966, a fost declarat oraş. 

În 1968, s-a făcut o nouă 

reorganizare a teritoriului şi s-a 

arondat oraşului Motru comuna 

Ploştina, cu satele aparţinătoare. 

La 18 octombrie 2000, oraşul a fost 

ridicat la rang de municipiu. 
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A R G U M E N T 

 

 

 „Raportul de activitate al Primarului Municipiului Motru ” reprezintă dovada că 

municipiului nostru a reuşit să traverseze onorabil al doilea an consecutiv plin de dificultăţi, marcat 

de austeritatea bugetară în administraţia publică a municipiului nostru. Raportul  prezintă 

principalele activităţi desfăşurate de Primărie, Consiliul Local şi instituţiile din subordinea 

acestuia, într-un an de la care s-a aşteptat primele semne de redresare economică, dar care s-a 

dovedit, până la urmă, la fel de greu ca şi  anii precedenţi.  

Din nou bugetul local s-a bazat mai mult pe cetăţenii municipiului, şi foarte puţin pe 

sumele care trebuiau asigurate de la bugetul de stat, astfel că a depins de noi să găsim soluţiile 

potrivite pentru realizarea principalelor obiective propuse în programul local de dezvoltare şi 

modernizare. 

In pofida asigurărilor că România îşi va relua creşterea economică şi acest lucru va începe 

să se simtă şi în bugetele locale, anul 2018 va presupune un efort financiar şi uman suplimentar din 

partea comunităţii.  Instituţia noastră îşi va concentra, însă, atenţia cu prioritate spre proiectele cu 

finanţare nerambursabilă şi investiţiile în obiective de utilitate publică şi larg interes cetăţenesc.” 
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I. ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE  

 

 

Potrivit art.77, Capitolul IV din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul, viceprimarul, secretarul 

unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură 

funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului Motru, care duce la 

îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente 

ale colectivităţii locale. 

 Prin îndeplinirea atribuţiilor, prevăzute de art. 63 din Legea 215/2001, Primarul 

Municipiului Motru a convocat, pregătit şi condus şedinţele de lucru săptămânale ale şefilor de 

servicii şi birouri din aparatul de specialitate al primarului, având o problematică diversă şi, ca 

efect, înaintarea către Consiliul Local Motru a unor Proiecte de Hotărâri cu importanţă deosebită 

pentru comunitatea locală, astfel că, şedinţele Consiliului au avut de fiecare dată o ordine de zi 

constantă. 

Componenţa de informare şi relaţii cu publicul a avut ca principală activitate 

informarea publică directă a persoanelor, precum şi consilierea şi îndrumarea acestora. In acest 

sens, s-au oferit zilnic informaţii diverse pentru toţi cetăţenii, existând o colaborare bună cu 

celelalte compartimente ale primăriei şi serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local.  

In conformitate cu HG 1723/2004, modificată prin HG 1487/2005, programul de lucru cu 

publicul s-a stabilit astfel incât să se poată prelua din partea cetăţenilor un volum cât mai mare de 

solicitări, respectiv intre orele 8.00 şi 16.30 lunea, marţea, miercurea şi vinerea, iar joia, între orele 

8.00 şi 18.30. 

Numărul de vizitatori ai punctului  de informare şi documentare din cadrul Primăriei 

municipiului Motru, în anul 2017, a fost de aproximativ 1.200. 

In anul 2017 la Primăria municipiului Motru au fost înregistrate in registrul general de 

intrare/ieşire corespondenţă un număr de aprox. 40.000 petiţii adresate atât de persoane fizice , 

cât şi de persoane juridice. 

Principalele probleme ridicate de petiţionari au fost: 

- sprijin privind reconstituirea unor acte de proprietate, deschideri sau modificări 

evidenţe agricole, 

- aspecte legate de modul de calcul al impozitelor şi taxelor locale, 

- soluţionări probleme pe linie de stare civilă, evidenţa persoanelor, 

- sprijin pentru obţinerea unor locuinţe sociale / convenabile / ANL, 

- cereri de ajutoare de urgenţă, 

- protecţie socială, servicii sociale, 

- aspecte legate de asociaţiile de proprietari, 

- aspecte legate de utilităţi şi infrastructură, 

- disciplina în construcţii, 

- sprijin pentru obţinerea unui loc de muncă, 

- solicitări autorizaţii de funcţionare, autorizaţii de construire/desfiinţare,certificate de 

urbanism, certificare de nomenclatură stradală, etc. 

Toate activităţile tehnico-operative de birou au fost efectuate pentru soluţionarea în termen 

a tuturor petiţiilor adresate de cetăţeni. Pentru anumite cereri care au fost soluţionate într-un 

interval mai mare au fost necesare operaţiuni de documentare între două sau mai multe servicii. 

Răspunsurile la petiţii au fost expediate prin poştă în principal, prin poşta militară dar şi 

prin poşta electronică acolo unde s-a cerut.  



 

6 

S-a întocmit semestrial raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, în baza art.14 

din O.G.27/2002. 

In temeiul art.68, alin.1 din Legea 215/20014 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-au emis un număr de 1.323 dispoziţii. 

S-au primit 22 de  cereri pentru informaţii de interes public (in baza Legii 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public) din care departajate pe domenii de interes: 

 5 cereri au fost în legătură cu modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice; 

 8 au fost în legătură cu cheltuirea banilor publici; 

 4 cereri în legătură cu acte normative, reglementări; 

 1 cerere privind activitatea liderilor instituţiei; 

 2 informaţii privind modul de aplicare a legii 544/2001; 

 2 cereri redirecţionate. 

Cererile au fost primite  pe suport de hârtie 2, iar pe suport electronic 20. 

A fost înregistrată o plângere in instanţă care este in curs de soluţionare. 

Au fost afişate periodic unele informaţii din oficiu, după cum urmează:  

 acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituției; 

 structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor; 

 numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei; 

 coordonatele de contact ale Primăriei; 

 programul de audienţe; 

 sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil. 

S-a întocmit şi urmează să se facă public pe şite-ul primăriei municipiului Motru a raportului 

de evaluare a implementării legii 544/2001 pe anul 2017. 

 

Relaţiile cu publicul reprezintă o componentă a biroului, al cărui obiect de activitate include 

participarea cetăţenilor municipiului Motru la audienţele organizate, precum şi urmărirea rezolvării 

problemelor ridicate de către cei audiaţi şi asigurarea răspunsurilor. 

In anul 2017 primarul municipiului Motru a primit in audienţă un număr de 283 de cetăţeni, 

consemnaţi în Registrul de audienţe, care au ridicat probleme referitoare la ajutoarele sociale, 

locuinţe, locuri de muncă, reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor de fond funciar, 

urbanism,etc., probleme care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate. 

  

 

.  

  

S-au întocmit un număr de 268 procese verbale de afişare a publicaţiilor de vânzare 

imobiliare şi mobiliară privind executările judecătoreşti, afişarea publicaţiilor făcându-se la 

avizierul Primăriei municipiului Motru. 

Compartimentul Administrativ 

probleme ridicate in audienta  

probleme sociale
53%

fond funciar  17%

reabilitare cai acces,
cladiri 11%

altele 19%
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 In anul 2017,  compartimentul a acţionat pentru întreţinerea şi dotarea corespunzătoare a 

tuturor obiectivelor din cadrul celor două sedii ale primăriei.  

In ceea ce priveşte întreţinerea, în cursul anului 2017 s-au efectuat reparaţii de strictă 

necesitate la clădiri şi instalaţiile acestora, fie electrice, fie sanitare astfel ca instituţia să se poată 

încadra în parametrii normali de funcţionare. S-au efectuat lucrări de zugrăveli în unele birouri .  

Pentru o bună desfăşurare a activităţii s-a asigurat aprovizionarea cu rechizite, imprimate 

tipizate, consumabile întreţinere şi reparaţii conform necesarelor emise de servicii, birouri, 

compartimente. 

Rechizite, consumabile pentru birou, cartuşe, tonere au fost achiziţionate electronic. 

S-a asigurat asistenţa tehnică de specialitate, service-ul la  imprimantele, precum şi la 

copiatoarele aflate în dotarea Primăriei Municipiului Motru fiind asigurat pe bază de contract.  

Consumul de combustibil s-a făcut cu respectarea cotelor de carburanţi, nefiind depăşiri ale 

acestor cote. 

S-au efectuat de asemenea reparaţii ale autoturismelor din dotare. 

Compartimentul administrativ a asigurat pregătirea şi poavazarea sălilor de şedinţă cu 

ocazia diferitelor manifestări ce au avut loc în cursul anului 2017 la sediul Primăriei Municipiului 

Motru. 

  

 

 II. COMPARTIMENT RESURSE  UMANE  
 

Pe parcursul anului 2017 au fost incadrate in cadrul Consiliului Local Motru: 

 Pe lege specială Asistenţi Personali – 18  

Astfel, numărul total al salariaţilor din cadrul Consiliului Local Motru devine  288  

persoane, din care: 

 2 persoane alese; 

 136  persoane cu funcţii publice, din care: 10 funcţii publice de conducere şi 126  

funcţii publice de execuţie; 

 49  personal contractual, din care: 2 funcţii de conducere şi 47 funcţii de execuţie; 

 asistenţi personali - 83; 

 Consilieri locali  - 18; 

Cele 288 persoane din cadrul  Consiliului Local Motru in care  sunt incluşi aleşii şi 

conşilierii 2 (primar+viceprimar) +18 (consilieri locali) sunt repartizate astfel: 

 Administrație – 63 de persoane; 

 Aparatul Permanent – 2 persoane; 

 Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială – 11 persoane; 

 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă  a Persoanelor – 10 persoane; 

 Serviciul Poliţie Comunitară Motru – 54 persoane; 

 Direcţia de Cultură, Activităţi Sportive şi Tineret – 12 persoane, din care Bibliotecă 

– 3 persoane şi Casă de Cultură – 9 persoane; 

 Creşa nr. 1 Motru – 5 persoane; 

 Cabinete şcolare – 10 persoane; 

 Asistentă comunitară  -  2 persoane; 

 Personal de deservire – 4 persoane; 

 Cabinet primar  - 2; 

 Camin social- 10 persoane; 

 Asistenţi Personali – 83 asistenţi personali. 

 Din cele 63 de persoane din cadrul Administrație:  

- funcţii de conducere – 8 persoane;  

- funcţii de execuţie - 55 persoane,  
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 Din cele 2 persoane ale Aparatului Permanent, 2 au studii superioare.  

 Din cele 11 persoane din cadrul Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială avem: 11 

funcţii publice. Din cele 11 funcţii publice, 1 este de conducere şi 10 funcţii publice de 

execuţie, din care: 9  studii superioare de lungă durată  şi 1 cu studii medii.  

 Din cele 10 persoane din cadrul Serviciul Public Comunitar de Evidenţa a Persoanelor, 

avem: 10 sunt cu  funcţii publice. Din cele 10 funcţii publice,  1 este funcţie publică de 

conducere cu studii superioare de lungă durată,  9 funcţie  publice  de execuţie  studii 

de lungă durata.  

 Din cele 12 persoane din cadrul Direcţiei de Cultură, Activităţi Sportive şi Tineret, 

avem: 3 pers. Bibliotecă cu  studii superioare şi 9 persoane Compartiment  Casa de 

Cultură din care:  4 studii superioare, 1 studii medii  şi 4 ingrijitori. 

 Din cele 5 pers. din cadrul Creşei nr. 1 Motru, avem: 5 asistente medicale. 

- Din cele 54  persoane din cadrul Serviciului Poliţia Comunitară Motru, avem: 53 funcţii 

publice şi 1 personal contractual. Din cele 53 funcţii publice o persoană  este funcţie 

publică de conducere cu studii superioare de lungă durată, 35  funcţii publice de 

execuţie cu studii superioare de lungă durată,  18 funcţii publice de execuţie cu studii 

medii şi 1 personal contractual din care 1 cu studii medii.  

Pe parcursul anului 2017 Compartimentul Resurse Umane Salarizare a avut  o colaborare 

foarte bună cu Compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj, 

Casa Judeţeană de Penşii Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Direcţia Muncii Gorj, Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj şi Trezoreria Motru , ITM, ANFP, CASS. 

Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate 471 cereri privind probleme de personal la 

care  s-a răspuns la 16 adeverinţe pentru recalcularea pensiei şi au mai fost eliberate un număr de 

455 de adeverinţe personalului salariat din cadrul C.L. Motru.  
 

 III. APARATUL PERMANENT AL C. L. MOTRU 
 
 

Aparatul Permanent al Consiliului Local Motru îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea 

Secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale şi colaborează cu acesta la: pregătirea şedinţelor 

Consiliului Local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către 

aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror materiale. 

          In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al municipiului Motru s-a 

întrunit în anul 2017 in 12 şedinţe ordinare, 8 şedinţe de îndată şi 6 şedinţe extraordinare, 

adoptând, ca urmare a proiectelor de hotărâre dezbătute, un număr de 228 hotărâri, după cum 

urmează: 
Hotărârea nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare in 

valoare de 25.606,58 lei; 

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea  ,,Proiectului  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de invăţământ din  Municipiul  Motru  

pentru  anul  şcolar 2017- 2018”; 

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată agenţilor economici şi populaţiei 

municipiului Motru incepând cu  01.02.2017; 

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea tarifelor orare medii  pentru calculul devizelor in activitatea S.C. Direcţia Publică 

Motru S.A. incepând cu 01.02.2017 pentru colectat, sortat, transfer, transportat şi depozitat gunoi menajer; 

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea schimbării destinației a trei locuințe proprietate privată a Municipiului Motru, din 

locuințe convenabile in locuințe de serviciu; 

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj; 

Hotărârea nr. 7 privind  aprobarea repartizării unei locuinţe sociale domnului Sturzoiu Gheorghe, in căminul C7; 
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Hotărârea nr. 8 privind acordul Consiliului Local Motru , solicităt prin Certificatul de Urbanism nr. 2/06.01.2017,  in 

vederea  autorizării  executării  lucrărilor  de extindere rețea gaze naturale și branșament pentru Grecu Laurențiu 

Marius; 

hotărârea nr. 9 privind aprobarea Planului de acţiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Motru, 

finanțate din bugetul de stat sau din bugetul local pentru anul 2017; 

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2017  a Direcţiei de Cultură, Activităţi de Sport şi 

Tineret - municipiul Motru şi estimarea cheltuielilor pentru fiecare manifestare cultural – artistică din anul 2017; 

Hotărârea nr. 11 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Motru in Consiliul Director al Clubului 

Sportiv,, Minerul Motru 2008; 

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea organizării „Balului Nunţii de Aur” la care participă toate familiile pereche din 

municipiul Motru ce împlinesc 50 de ani de căsătorie in anul 2017; 

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea inființării şi editării ziarului,, Monitorul de Motru” publicaţie informativă a 

Consiliului Local Motru; 

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea înfiinţării liniei de gardă in specialitatea medicină de urgență la Spitalul 

Municipal Motru; 

Hotărârea nr. 15 privind aprobrea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Motru valabil cu data de 

01.03.2017; 

Hotărârea nr. 16 privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Municipal Motru valabil cu data de 01.03.2017; 

Hotărârea nr. 17 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs  pe perioadă 

nedeterminată a unor posturi  la  Spitalul  Municipal  Motru; 

Hotărârea nr. 18 privind înregistrarea Municipiului Motru la Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor şi 

impozitelor prin utilizarea cardului bancar și stabilirea modului in care este suportat comişionul bancar perceput pentru 

aceste plăți de către banca acceptantă; 

Hotărârea nr. 19 privind  aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL 

MUNICIPIULUI MOTRU” pentru anul 2017; 

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea aderării UAT-  comuna Polovragi şi UAT comuna -  Baia de Fier la Asociaţia de  

Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj; 

Hotărârea nr. 21 privind aprobarea desfășurării activităților culturale in perioada 1 martie – 15 aprilie  2017 şi 

estimarea cheltuielilor pentru fiecare manifestare culturală; 

Hotărârea nr. 22 privind  prelungirea contractului de inchiriere teren  nr. 2494/04.05.2015 incheiat intre Şcoala 

Gimnazială nr. 1 Motru şi S.C. ORVACOM EXIM SRL; 

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea rapoartelor de evaluare  pentru spaţiile din Ambulatoriu Motru aparţinând 

proprietăţii private a Municipiului Motru, respectiv (ap.nr.33) etaj I şi (ap.48) etaj II, in vederea vânzării prin licitație 

publică; 

Hotărârea nr. 24  privind  vânzarea  prin licitaţie publică a spaţiilor din Ambulatoriu Motru aparţinând proprietăţii 

private a Municipiului Motru, respectiv (ap.nr.33) etaj I şi (ap.48) etaj II; 

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale doamnei Szabo Izabela, in căminul C7: 

Hotărârea nr. 26 privind  achitarea integrală a apartamentului nr. 6, scara 3, etaj 1 din blocul L1 şituat pe Strada 

Macului nr. 4 , mun. Motru, de către domnul Pirici Alexandru şi doamna Pirici Valerica, apartament ce face obiectul 

contractului de vânzare – cumpărare  cu plata in rate nr. 2/04.11.2009; 

Hotărârea nr. 27 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Motru şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului; 

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/persoana pentru serviciile sociale inființate in 

Căminul social - Centru de Asistență pentru persoanele aflate in dificultate in anul 2017; 

Hotărârea nr. 29 privind stabilirea contribuţiei lunare a beneficiarilor la plata cheltuielilor de intreţinere pt. serviciile 

sociale, precum şi aprobarea modelului contractului de furnizare servicii sociale şi a angajamentului de plată; 

Hotărârea nr. 30 privind compeltarea Anexei la HCL nr.151/31.10.2013 cu valoarea de inventar in sumă de 44499 

lei; 

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea procesului verbal de lucru al comisiei numită prin HCL nr. 16/28 iulie 2016, art.4, 

alin.1 şi alin.2; 

Hotărârea nr. 32 privind  completarea bunurilor de retur, proprietate publică a Municipiului Motru, transmise către 

S.C.APAREGIO Gorj S.A; 

Hotărârea nr. 33 pentru respingerea PH privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, constituirea, administrarea, 

inchirierea şi vânzarea locuinţelor tip ANL realizate in Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 34 privind metodologia de calcul a chiriei pentru locuințele construite prin  ,,Programul de construire 

locuințe pentru tineri destinate închirierii” aflate in proprietatea privată a statului realizate de ANL în municipiul 

Motru; 

Hotărârea nr. 35 privind deblocarea postului vacant de referent  din cadrul ,, Direcției de Cultură, Activități de Sport 

şi Tineret  in vederea  angajării de personal in cadrul UAT Municipiul Motru; 
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Hotărârea nr. 36 pentru aprobarea regulamentului privind procedurile şi criteriile pt. organizarea şi desfăşurarea 

concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul Serviciului Cămin Social – Centru de Asistenţă pentru 

persoanele aflate in dificultate; 

Hotărârea nr. 37 privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Motru pe perioada 

martie 2017 – mai 2017; 

Hotărârea nr. 38 privind Aprobarea Procesului Verbal Al Şedinţei Comisiei De Analiză A Cererilor In Vederea 

Repartizării Locuinţelor Cu Chirie Din Fondul Locative al Municipiului Motru 

Hotărârea nr. 39 privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă pt. a conduce lucrările şedinţei de indată a Consiliului 

Local al Municipiului Motru din data de 14.03.2017; 

Hotărârea nr. 40 pentru modificarea HCL nr. 16/25.02.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI PLOŞTINA (CIOBĂNEŞTI)”, ca urmare a reducerii cotei TVA  

la 19% şi introducerea obiectivului pentru finanţare in Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

Hotărârea nr. 41pentru modificarea HCL nr. 47/24.04.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul „MODERNIZARE STRADA MAGNOLIILOR, ALEEA ZAMBILELOR, ALEEA VIŞINULUI, STRADA 

TINERETULUI”, ca urmare a reducerii cotei TVA  la 19% şi introducerea obiectivului pentru finanţare in Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală; 

Hotărârea nr. 42pentru modificarea HCL nr. 63/26.06.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul „MODERNIZARE BULEVARDUL GĂRII, STRADA PRIMĂVERII, STRADA MESTEACĂNULUI, 

STRADA MOTRULUI (LIMITA KUZNETOV)” ca urmare a reducerii cotei TVA  la 19% şi introducerea 

obiectivului pentru finanţare in Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

Hotărârea nr. 43pentru modificarea HCL nr. 64/26.06.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul „MODERNIZARE ALEILE: VIOLETEI, CASTANULUI, GHIOCELULUI, GRIVIŢEI, PINULUI 

CAISULUI, LĂMÂIŢEI, CRIZNTEMEI, PLATFORMA COMPEX MIJLOC” ca urmare a reducerii cotei TVA  la 

19% şi introducerea obiectivului pentru finanţare in Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

Hotărârea nr. 44privind actualizarea valorii investiţiei la obiectivul „REABILITARE TROTUARE STR MACULUI, 

MUN MOTRU, JUD. GORJ”, ca urmare a reducerii cotei TVA  la 19% şi introducerea obiectivului pentru finanţare in 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

Hotărârea nr. 45privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia lucrărilor la obiectivul 

„INCHIDERE ŞI URMĂRIRE POSTINCHIDERE DEPOZITUL DE DEŞEURI DIN MUNICIPIUL MOTRU” ca 

urmare a reducerii cotei TVA  la 19% şi introducerea obiectivului pentru finanţare in Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală; 

Hotărârea nr. 46 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului ,, Reabilitare, 

consolidare şi dotare Casa de Cultură Motru” cu o valoare a investiţiei de 2.000.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 47 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

dotare Grădiniţa nr. 7 Motru”  cu o valoare a investiţiei de 250.000 lei  (cu TVA); 

Hotărârea nr. 48 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare Strada 

Minerului”  cu o valoare a investiţiei de 800.000 lei  (cu TVA); 

Hotărârea nr. 49 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

dotare Sală Sport, municipiul Motru ”  cu o valoare a investiţiei de 250.000 lei  (cu TVA) 

Hotărârea nr. 50 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Amenajare Târg 

săptămânal Motru”  cu o valoare a investiţiei de 500.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 51 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Modernizare Drum 

Sătesc – D 1016 - Ploștina - Zîmnicu”  cu o valoare a investiţiei de 500.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 52privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare Strada 

Căminelor, Strada Liceului, Strada Parcului”  cu o valoare a investiţiei de 2.000.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 53privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

Dotări Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Motru cu o valoare a investiţiei de 460.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 54 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

Dotare Școala Gimnazială nr. 1 Motru”  cu o valoare a investiţiei de 284.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 55 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

Colegiul Tehnic Motru”  cu o valoare a investiţiei de 850.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 56 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Modernizare 

Strada Lacului, Strada Dafinului – prelungire Teilor”  cu o valoare a investiţiei de 3.500.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 57 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Modernizare 

Strada Motrului - Glogovenilor, Strada Salciei”  cu o valoare a investiţiei de 2.000.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 58 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare drum 

Horăşti - Băzăvani”  cu o valoare a investiţiei de 500.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 59privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

Modernizare cale de acces intre Aleea Ceveniei şi Strada C-tin Rădulescu Motru”  cu o valoare a investiţiei de 300.000 

lei  inclusiv TVA; 
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Hotărârea nr. 60privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

dotare Colegiul Naţional George  Coşbuc Motru”  cu o valoare a investiţiei de 500.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 61 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare Parc 

Strada Minerului – Bloc 1 bis Motru”  cu o valoare a investiţiei de 30.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 62 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare Muzeul 

Minerului”  cu o valoare a investiţiei de 1.000.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 63 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Contorizarea 

individuală a apartamentelor cu sistem de distribuţie pe orizontală a agentului termic”  cu o valoare a investiţiei de 

4.000.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 64 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare şi 

dotare unităţi de invăţământ preuniverşitar din municipiul Motru in vederea indeplinirii condiţiilor pentru autorizare 

ISU şi PŞI”  cu o valoare a investiţiei de 500.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 65 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare 

foişoare in parcurile din municipiul Motru”  cu o valoare a investiţiei de 4.000.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 66 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Branşare la reţeaua 

de apă a locuinţelor din satele aparţinătoare municipiului Motru”  cu o valoare a investiţiei de 1.500.000 lei  inclusiv 

TVA; 

Hotărârea nr. 67 privind  includerea in Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului   ,,Reabilitare teren 

de joacă la Şcoala Ploştina şi Roşiuţa”  cu o valoare a investiţiei de 60.000 lei  inclusiv TVA; 

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea scoaterii la concurs  pe perioadă nedeterminată a unor posturi  de medici la  

Spitalul  Municipal  Motru; 

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea scoaterii la concurs  pe perioadă nedeterminată a unor posturi  la  Spitalul  

Municipal  Motru; 

Hotărârea nr. 70 privind deblocarea postului vacant de medic din cadrul Serviciului  de Asistență și Protecție Socială 

- Compartimentul Asistență Medicală Școlară şi Preșcolară in vederea angajării de personal in cadrul UAT Municipiul 

Motru; 

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea numărului maxim de asistenţi personali şi indemnizaţii cuvenite părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său 

legal, pentru municipiul Motru pe anul 2017; 

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea Bugetului  Local al Consiliul Local Motru pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020 şi 

Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2017 şi estimări 

2018 – 2020; 

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea  programului  de  infrumuseţare  al municipiului  Motru pe anul 2017 

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea Anexei la HCL nr.151/31.10.2013 completată cu H.C.L. nr. 30/23.02.2017; 

Hotărârea nr. 75 privind modificarea şi completarea art. 3 al HCL nr. 116/30.10.2014; 

Hotărârea nr. 76 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind acordul C.L. Motru pentru amplasare a trei 

panouri publicitare luminoase în Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 77 privind  prelungirea contractului de inchiriere teren  nr. 17429/30.05.2013 incheiat intre Consiliul 

Local Motru şi Roșculeț Codruța I.I.; 

Hotărârea nr. 78 privind preluarea dreptului de conceşiune ce a făcut obiectul contractului de concesiune nr. 

32309/10.10.2014 și a Actului adițional la acesta; 

Hotărârea nr. 79 privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de salubrizare din municipiul 

Motru; 

Hotărârea nr. 80 privind acordul C.L.Motru pentru executarea de noi branșamente la rețeaua de apă potabilă pentru 

utilizatorii din satele aparținătoare și componente ale municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 81 privind desemnarea consilierilor locali in Comisia de vânzare a spaţiilor  din Ambulatoriu Motru şi 

in Comisia de contestaţii; 

Hotărârea nr. 82 privind evaluarea performanțelor profeşionale individuale ale Secretarului municipiului Motru, 

pentru perioada 23 iunie 2016 – 31 decembrie 2016, pe baza propunerii Consiliului Local; 

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea organizării sărbătorii „Zilele Municipiului Motru”, in perioada  22 – 23 – 24 – 25 

– 26 – 27 – 28 mai; 

Hotărârea nr. 84 privind  aprobarea organizării competiţiei sportive „Cupa Municipiului Motru 2017, ce va avea loc 

cu ocazia manifestărilor prilejuite de „Zilele Municipiului Motru” in perioada  22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 mai; 

Hotărârea nr. 85 pentru aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2016; 

Hotărârea nr. 86 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru trimestrul I al anului 2017; 

Hotărârea nr. 87 privind aprobarea  înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Motru  ca serviciu de 

categoria C1, aprobarea Structurii de organizare şi incadrare cu personal a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul Municipiului Motru şi a regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului Voluntar pentru 

Şituații de Urgență; 
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Hotărârea nr. 88 privind condițiile de participare a comercianților locali la manifestările prilejuite de,, Zilele 

Municipiului Motru” şi,, Ziua Minerului”; 

Hotărârea nr. 89 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile in care se realizează accesul pe stâlpii 

proprietatea publică a Municipiului Motru, in vederea instalării, intreținerii, inlocuirii sau mutării rețelelor de 

comunicații electronice şi a Contractului - cadru de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe 

proprietatea publică(stâlpi) a Municipiului Motru in vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor de 

comunicaţii electronice; 

Hotărârea nr. 90 privind aprobarea Programului de realizare al  investiţiei „Inchidere şi urmărire post-inchidere a 

depozitului de deşeuri  Municipale Motru”; 

Hotărârea nr. 91 privind  acordul Consiliului Local Motru  pentru cesiunea contractului de închiriere  nr. 

21/07.03.2014 a apartamentului nr. 16, situat in Municipiul Motru, blocul T3, scara 3, Strada Calea Tismanei, 

proprietate privată a Municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 92 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Motru nr. 

36/23.02.2017 pentru aprobarea regulamentului privind procedurile şi criteriile pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul Serviciului Cămin Social – Centru de Asistență pentru 

persoanele aflate in dificultate; 

Hotărârea nr. 93 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Motru in Comisia de concurs (cu statut de 

observator) pentru ocuparea posturilor  de medic specialist medicină internă şi medic specialist epidemiologie la 

Spitalului  Municipal  Motru; 

Hotărârea nr. 94 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Motru – 2017; 

Hotărârea nr. 95 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei pentru organizarea 

manifestărilor prilejuite de  Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie – 2017; 

Hotărârea nr. 96 privind organizarea in parteneriat cu Colegiul Național George Coșbuc Motru a expoziției – concurs 

de arte vizuale ,,Corabia visurilor” - ediţia 2017; 

Hotărârea nr. 97 pentru îndreptarea erorii materiale survenite in conţinutul H.C.L. nr. 78/30.03.2017 ,, privind 

preluarea dreptului de concesiune ce a făcut obiectul contractului de conceşiune nr. 32309/10.10.2014 şi a actului 

adiţional la acesta” în sensul inlocuirii sintagmei ,,S.C.INDUSTRIAL ROMY CONSTRUCT S.R.L.” din textele  

existente cu şintagma ,,S.C.INDIVIDUAL ROMY CONSTRUCT S.R.L.”; 

Hotărârea nr. 98 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind suplimentarea cu suma de 20.202,90 lei , inclusiv 

TVA, pentru   obiectivul ,,Reparaţii tronson B, etaj IV – Spital Municipal Motru”; 

Hotărârea nr. 99 privind acordul Consiliului Local Motru, solicităt prin Certificatul de Urbanism nr. 12/15.02.2017,  

in vederea  autorizării  executării  lucrărilor  de construire rețea telecomunicații in localitățile Motru Ploștina şi  

Roşiuța; 

Hotărârea nr. 100 privind  aprobarea Procesului – verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor pentru locuințe cu 

chirie convenabile şi repartizarea locuinţei situată in Bl.G4, Scara 2, Ap. 15, Aleea Frasinului, doamnei Vanvu Ileana 

Sanda; 

Hotărârea nr. 101 privind  aprobarea Procesului–verbal al Comisiei cu atribuții privind stabilirea ordinii de prioritate 

in soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea efectivă a locuințelor in căminul C7; 

Hotărârea nr. 102 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind  aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, şituat 

in blocul T 3, Sc. D, etaj 4, municipiul Motru, proprietate privată a municipiului Motru, doamnei Lupu  Şimona, titular 

al  contractului de închiriere; 

Hotărârea nr. 103 privind  acordul Consiliului Local Motru  pentru cesiunea contractului de inchiriere  nr. 

361/10.02.2015 a apartamentului nr. 3, situat in Municipiul Motru, blocul A2, scara 8, parter,  Aleea Liliacului, 

proprietate privată a Municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 104 privind aprobarea structurii comisiei de analiză a cererilor pentru locuințele de tip ANL , in 

vederea repartizării; 

Hotărârea nr. 105 privind modificarea  punctului 3.1 şi  punctului  3.2  din Anexa reprezentând ”Mandat de 

Reprezentare”, aprobată prin HCL nr.86/31.07.2014 ca urmare a  erorii materiale  de redactare survenită in mandatul 

de reprezentare  acordat reprezentanţilor Municipiului Motru in Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

Comercială Direcţia Publică Motru S.A.; 

Hotărârea nr. 106 privind  extinderea Sistemului de Supraveghere Video în Municipiul Motru prin realizarea unui 

nou proiect cu finanțare din bugetul local; 

Hotărârea nr. 107 privind acordarea unui sprijin  financiar doamnei Gujbă Parascheva pentru fiica sa Gujbă Mariana 

Claudia Denisa în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale; 

Hotărârea nr. 108 privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Motru pe perioada 

iunie 2017 – august 2017; 

Hotărârea nr. 109  privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Motru in Adunarea Generală 

a Acţionarilor la societatea comercială Direcţia Publică Motru S.A. pentru şedinţa ordinară din data de 30.05.2017; 

Hotărârea nr. 110 cu privire la aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru Consiliul Local  Motru pe 

anul 2017; 
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Hotărârea nr. 111 privind aprobarea structurii comisiei de circulație, siguranță rutieră și fluidizare a traficului în 

Municipiul Motru şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a acesteia; 

Hotărârea nr. 112 pentru modificarea art.1, lit.a), lit.b) şi lit.c) din HCL nr. 48/25.08.2016 privind inființarea 

serviciilor sociale care vor funcționa in Căminul social-Centru social de asistență pentru persoanele aflate in dificultate 

și art.6, alin.(2), lit.f) din Regulamentul de Organizare şi Funcționare a serviciului social aprobat prin H.C.L. nr. 

100/24.11.2016, cu privire la reducerea numărului de garsoniere din fiecare centru de la 13 la 12 garsoniere; 

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea atribuirii contractelor de închiriere pentru locuinţele de tip ANL persoanelor 

care au domiciliul şi  ocupă efectiv aceste locuinţe; 

Hotărârea nr. 114 privind aprobarea organigramei, numărul de personal şi ştatului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru incepând cu 

10.07.2017; 

Hotărârea nr. 115 privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadă nedeterminată a unui post de asistent medical in 

cadrul laboratorului de analize medicale şi a unui post de ingrijitor in cadrul secţiei de chirurgie generală a Spitalul 

Municipal Motru; 

Hotărârea nr. 116 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local Motru în comisiile de concurs şi în 

comisiile de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării funcţiei de „Director medical” şi funcţiei de „Director 

financiar contabil” in cadrul Spitalului Municipal  Motru şi aprobarea comisiilor de concurs şi de contestaţii; 

Hotărârea nr. 117 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 30.06.2017; 

Hotărârea nr. 118 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 186 mii lei; 

Hotărârea nr. 119 privind indreptarea erorii materiale din statul de funcţii de la pagina 20 aprobat prin HCL nr. 

114/05.07.2017; 

Hotărârea nr. 120 privind co-finanţarea proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea  sistemelor de apă 

şi apă uzată in judeţul Gorj”; 

Hotărârea nr. 121 privind co-finanţarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiei de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Gorj 

in perioada 2014 - 2020”; 

Hotărârea nr. 122 privind aprobarea aderării UAT comuna Bengeşti – Ciocadia şi UAT comuna Stoina la Asociaţia 

de Dezvoltare  Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj; 

Hotărârea nr. 123 pentru amplasarea a trei panouri publicitare luminoase in  municipiul  Motru; 

Hotărârea nr. 124 privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 18, şituat in blocul T3, Sc. D, etaj 4, municipiul 

Motru, proprietate privată a municipiului Motru, doamnei Lupu Şimona Nicoleta titular al contractului de inchiriere; 

Hotărârea nr. 125 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Drăgan Robert – Alin in vederea efectuării unei 

intervenţii chirurgicale; 

Hotărârea nr. 126 privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 42/14.04.2017; 

Hotărârea nr. 127 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Motru 

însuşit prin HCL nr. 49/1999 şi atestat prin HG nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj 

precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr. 

3; 

Hotărârea nr. 128 privind acordul Consiliului Local Motru pentru punerea la dispoziţia Clubului Sportiv Pandurii 

Lignitul Târgu Jiu a bazei sportive din municipiul Motru în vederea disputării meciurilor oficiale şi amicale ale echipei 

de fotbal Pandurii Târgu  Jiu; 

Hotărârea nr. 129 privind suplimentarea cu suma de 20.202,90 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul „Reparaţii 

tronson B, etaj IV – Spital Municipal Motru”; 

Hotărârea nr. 130 privind aprobarea salariilor  de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale 

„Administraţie”, utilizate in aparatul de specialitate al primarului, in aparatul permanent al Consiliului Local Motru 

precum şi in cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru; 

Hotărârea nr. 131 privind stabilirea indemnizaţiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Motru 

pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021; 

Hotărârea nr. 132 privind aprobarea scoaterii la concurs  pe perioadă nedeterminată a 4 posturi de personal sanitar 

auxiliar la  Spitalul  Municipal  Motru; 

Hotărârea nr. 133 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Motru in Comisia de concurs (cu statut de 

observator) la examenul organizat  pentru ocuparea postului  de medic rezident ultimul an in specialitatea ortopedie – 

traumatologie in cadrul Compartimentului ortopedie – traumatologie la Spitalul Municipal  Motru  și aprobarea 

comisiei de examen şi a comisiei de soluționare a eventualelor contestații; 

Hotărârea nr. 134 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 170 mii lei; 

Hotărârea nr. 135 privind organizarea ,,Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” in Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 136 privind aprobarea aderării UAT orașul Rovinari  la Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară de 

utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj; 

Hotărârea nr. 137 privind punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a unui spațiu in  Casa de Cultură Motru Asociației 

,,Cred in Ingeri” din Municipiul Motru; 
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Hotărârea nr. 138 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 3715/23.09.2015 pentru terenul in  suprafaţa  de 

51 mp şituat in incinta Şcolii Gimnaziale nr. 1 Motru; 

Hotărârea nr. 139 privind  aprobarea  calculului  chiriei pentru locuințele construite prin  ,,Programul de construire 

locuințe pentru tineri destinate inchirierii” aflate în proprietatea privată a statului realizate de ANL in municipiul 

Motru; 

Hotărârea nr. 140 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea  prețurilor/tarifelor pentru serviciile 

publice de salubrizare prestate de   S.C. Direcţia Publică Motru S.A. incepând cu  01.09.2017; 

Hotărârea nr. 141 privind alocarea sumei de 3700 lei necesară echipei de fotbal, ce reprezintă Primăria Municipiului 

Motru, pentru taxa de participare la Campionatul de Fotbal al Primăriilor; 

Hotărârea nr. 142 privind acordarea de stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate din 

Spitalul Municipal Motru; 

Hotărârea nr. 143 privind fluidizarea traficului pe strada Parcului la intersecția cu strada Alunului; 

Hotărârea nr. 144 privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Motru pe perioada 

septembrie  2017 – noiembrie 2017; 

Hotărârea nr. 145 privind aprobarea tarifelor orare medii pentru calculul devizelor in activitatea S.C. Direcţia Publică 

Motru S.A. incepând cu 01.09.2017; 

Hotărârea nr. 146 privind acordul Consiliul Local Motru pentru punerea la dispoziția Asociației Club Sportiv  

LUCEAFĂRUL ORADEA a bazei sportive din municipiul Motru in vederea disputării meciurilor oficiale şi amicale; 

Hotărârea nr. 147 privind stabilirea locaţiei de desfăşurare a şedinţelor  Consiliul Local Motru in mandatul 2016 – 

2020; 

Hotărârea nr. 148 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 475,6 mii lei; 

Hotărârea nr. 149 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pt. obiectivul de investiţii „Sistematizare pe 

verticală pentru amenajare Târg Săptămânal – alimentare cu apă şi energie electrică” 

Hotărârea nr. 150 privind validarea mandatului de consilier local al domnişoarei Peteișor  Florentina  Eugenia; 

Hotărârea nr. 151 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea activităţilor cultural - educative 

organizate la nivelul municipiului Motru in perioada 01 - 31 decembrie  2017; 

Hotărârea nr. 152 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență domnului Petcu Dumitru pentru achiziționarea 

unei proteze  pentru  piciorului drept; 

Hotărârea nr. 153 privind  majorarea compensaţiei in bani pentru timpul efectivde lucru prestat la intervenţii de către 

membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 154 privind aprobarea  contractului - cadru de inchiriere pentru suprafețe cu destinația de locuințe tip 

ANL; 

Hotărârea nr. 155 privind aprobarea  Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză şi soluționare 

a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL; 

Hotărârea nr. 156 privind  repartizarea unei locuințe sociale d-nei Szabo Edith; 

Hotărârea nr. 157 privind aprinderea instalațiilor de iluminat  festiv și împodobirea bradului de crăciun 

Hotărârea nr. 158 privind aprobarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naționale a României; 

Hotărârea nr. 159 privind amenajare zonă produse tradiţionale româneşti specifice sărbătorilor de iarnă; 

Hotărârea nr. 160 privind aprobarea desfăşurării activităţii ,,Colinde – Obiceiuri Tradiţionale de Iarnă”; 

Hotărârea nr. 161 privind aprobarea organizării concursului de colinde de Crăciun,, Crăciunul Tradiţie Şi 

Modernitate” ediţia a VIII-a; 

Hotărârea nr. 162 privind comemorarea Revoluției Române din 22 Decembrie 1989; 

Hotărârea nr. 163 privind aprobarea Organizării evenimentului Toamna Motreană 2017  în perioada 27-28-29 

octombrie 2017; 

Hotărârea nr. 164 privind organizarea evenimentului ,,In  aşteptarea Noului An – Revelion 2017-2018”; 

Hotărârea nr. 165 privind aprobarea scoaterii la concurs  a unor posturi vacante la Spitalul Municipal Motru; 

Hotărârea nr. 166 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 29.09.2017; 

Hotărârea nr. 167 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 142 mii lei; 

Hotărârea nr. 168 privind participarea UAT Municipiul Motru în cadrul Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020 cu proiectul ,, Performanţă şi calitate în administraţia publică locală din Municipiul 

Motru” şi asigurarea contribuţiei de la bugetul local pentru finanţarea proiectului; 

Hotărârea nr. 169 privind respingerea proiectului de hotărâre privind înregistrarea audio - video a ședințelor 

Consiliului Local al Municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 170 pentru actualizarea Strategiei locale privind alimentarea cu energie termică in sistem centralizat a 

Municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 171 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică al Municipiului Motru  prin renunțarea asigurării pazei la cele două obiective aflate în administrarea 

S.C.Direcția Publică Motru S.A, respectiv ,,Stație de sortare şi transfer” şi ,,Zona Agrement -Ștrand”; 

Hotărârea nr. 172 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor 

meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros, noiembrie 2017 – martie 2018”; 
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Hotărârea nr. 173 privind  acordarea unor ajutoare sociale lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică din 

bugetul local în perioada  sezonului rece 01.11.2017 – 31.03.2018; 

Hotărârea nr. 174 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 

serviciilor de piață in Municipiul Motru aprobat prin H.C.L.nr. 170/26.11.2015 şi modificat prin H.C.L. nr. 

11/28.01.2016, respectiv capitolului II, lit.B și capitolul III, lit. B; 

Hotărârea nr. 175  privind  susţinerea funcționării secției externe din Motru a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu cu 

disciplinele pictură și vioară; 

Hotărârea nr. 176  pentru respingerea proiectului de hotărâre privind  aprobarea schimbului de locuințe intre 

apartamentul nr. 1, scara B, Bloc T 2 şi apartamentului nr. 5, scara C, Bloc M 8, ambele locuințe tip ANL; 

Hotărârea nr. 177 privind acordul Consiliului Local Motru pentru branșarea la rețeaua de gaze a locuinţei aflate in 

blocul T12, scara C, apartamentul nr. 2, Bulevardul Trandafirilor, proprietate privată a Municipiului Motru, locuință 

deținută cu contract de inchiriere de către domnul Iskandarani Jamal; 

Hotărârea nr. 178  privind modificarea componenţei comisiei de validare a C.L.Motru  și a comisiilor de specialitate 

ale C.L. Motru nr. 3 şi 6; 

Hotărârea nr. 179 privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2018, fundamentarea bugetului alocat activităților 

cuprinse in Agendă precum şi activitățile dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri; 

Hotărârea nr. 180 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 

dotare Școala Gimnazială nr. 1 Motru”; 

Hotărârea nr. 181 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 

dotare Grădinița nr. 7 Motru”; 

Hotărârea nr. 182 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 

dotare Grădinița cu Program Prelungit  nr. 1 Motru”; 

Hotărârea nr. 183 privind acordul Consiliului Local Motru, solicităt prin Certificatul  de Urbanism  nr. 

132/10.10.2017, in vederea autorizării executării lucrărilor de execuţie  extindere rețea distribuție gaze naturale in 

Municipiul Motru, Str. Stadionului, pentru Preda Florea; 

Hotărârea nr. 184 privind aprobarea scoaterii la concurs  a 2(două) posturi vacante la Spitalul Municipal Motru; 

Hotărârea nr. 185 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 300 mii lei; 

Hotărârea nr. 186 privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018; 

Hotărârea nr. 187pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de Declarație/Decizie de 

impunere taxă de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au incheiat contracte de prestări servicii cu operatorul 

serviciului de salubrizare; 

Hotărârea nr. 188 pentru aprobarea Master-Planului privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor din 

municipiul Motru şi a opțiunii tehnico-economice; 

Hotărârea nr. 189 privind aprobarea procesului-verbal al Comisiei cu atribuții privind stabilirea ordinii de prioritate 

in soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea efectivă a locuințelor; 

Hotărârea nr. 190 privind aprobarea aderării UAT comuna Arcani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ,,ADIA”Gorj; 

Hotărârea nr. 191 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind  aprobarea schimbului de locuințe intre 

apartamentul nr. 1, scara B, Bloc T 2 şi apartamentului nr. 5, scara C, Bloc M 8, ambele locuințe tip ANL; 

Hotărârea nr. 192 privind aprobarea denumirilor de străzi in satele componente şi aparținătoare Municipiului Motru 

şi a Nomenclatorului stradal al municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 193 pentru indreptarea erorii materiale survenite in preambului H.C.L. nr. 145/31.08.2017,, privind 

aprobarea tarifelor orare medii pentru calculul devizelor in activitatea S.C.Direcția Publică Motru S.A. incepând cu 

01.09.2017; 

Hotărârea nr. 194 privind  aprobarea numărului şi cuantumului pentru fiecare categorie de bursă ce vor fi acordate 

elevilor din invățământul preuniverşitar de stat din Municipiul Motru in anul 2017 – 2018; 

Hotărârea nr. 195 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Motru ce va face parte din Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 2 Motru; 

Hotărârea nr. 196 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Motru in Comisia de Evaluare şi Asigurarea 

Calității la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru; 

Hotărârea nr. 197 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 345 mii lei; 

Hotărârea nr. 198 privind acordarea de pachete – cadou cu dulciuri preşcolarilor și antepreșcolari din Municipiul 

Motru, cu ocazia ,,Sărbătorilor de iarnă” 2017; 

Hotărârea nr. 199 privind inceperea lucrărilor de reabilitare a secţiei interne din cadrul Spitalului Municipal Motru; 

Hotărârea nr. 200 privind aprobarea schimbului de locuinţe intre apartamentul nr.1, scara B, Bloc T2 şi apartamentul 

nr. 5, scara C bloc M8, ambele locuinţe tip ANL; 

Hotărârea nr. 201 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Motru revizuit; 

Hotărârea nr. 202 privind aprobarea Regulamentului de compensare precum şi modalitatea de evitare a 

supracompensării  şi de recuperare  a eventualelor supracompensaţii rezultate din prestarea serviciului de producere, 

transport, distribuţie şi furnizarea agentului termic in sistem centralizat în Municipiul Motru precum şi aprobarea 
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pierderilor induse de prestarea serviciului de producere, transport şi distribuţie energie termică la S.C. U.A.T.A.A. 

Motru S.A. in valoare de 8.389 mii lei; 

Hotărârea nr. 203 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 271 mii lei; 

Hotărârea nr. 204 pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare asupra Drumului 

Comunal DC 102, aflat in proprietatea publică a Municipiului Motru şi administrarea Consiliului Local Motru; 

Hotărârea nr. 205 privind acordul Consiliului Local Motru pentru instalarea cablului fibră optică şi montarea patului 

cablu  în casa scărilor din blocurile tip ANL  M8 şi T2; 

Hotărârea nr. 206 privind accesarea de fonduri nerambursabile prin POR/2017/10/10.1/10.2/7 REGIUNI 

„POR/2017/10/10.1/10.2/Bl, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 

Investiţiile in educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii  prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de 

participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014 – 2020” pentru proiectul „Reabilitare şi dotare Colegiul Tehnic Motru”; 

Hotărârea nr. 207 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu suma de 42 mii lei; 

Hotărârea nr. 208 respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea teraselor sezoniere in Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 209 privind menţinerea în activitate la Spitalul Municipal Motru și în anul 2018 a domnului dr. 

Vintilescu Costinel și a doamnei Vintilescu Monica, peste vârsta de pensionare; 

Hotărârea nr. 210 privind validarea modificărilor introduse in Bugetul Local pe anul 2017, prin Dispoziţia Primarului 

nr. 1288/13.12.2017; 

Hotărârea nr. 211 privind aprobarea Documentației tehnice  pentru obţinerea autorizației de securitate la incendiu și 

sistem detecție și avertizare la început de incendiu pentru obiectivul de investiţii „AMENAJAREA ŞI DOTAREA 

PIEȚEI CENTRALE MOTRU”; 

Hotărârea nr. 212 privind  aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea lunară a orelor 

de muncă prestate de persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 

416/2001, pentru anul 2018; 

Hotărârea nr. 213 privind Stabilirea obiectivelor şi bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 

Motru ce vor fi asigurate cu pază de  personalul Serviciului Poliţiei Locale Motru; 

Hotărârea nr. 214 privind aprobarea alocației zilnice de hrană acordată beneficiarilor din cadrul ,, Centrului 

Rezidențial de Asistență și Integrare/Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost și Centrul Rezidențial de 

Asistență pentru Victimele Violenței in Familie; 

Hotărârea nr. 215 pentru stabilirea unor limite maxime privind scutirea de la plata utilităților pentru  locatarii 

locuințelor sociale  din blocurile C7 și parter C3; 

Hotărârea nr. 216 privind  aprobarea  virării sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei 

locuințelor de tip ANL, încasate de S.C.Direcția Publică Motru S.A., în contul UAT Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 217 privind reducerea taxei de piaţă pentru ocuparea meselor din  Piaţa Centrală Motru, raion legume-

fructe-lactate; 

Hotărârea nr. 218 privind actualizarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din 

Municipiul Motru nr. 4489/15.02.2011 şi modificarea și completarea art.116 din Regulamentul Serviciului de 

Salubrizare din Municipiul Motru aprobat prin H.C.L. nr. 127/27.08.2015; 

Hotărârea nr. 219 privind actualizarea Contractului de Delegare Gestiunii  Serviciului de Iluminat Public din 

Municipiul Motru nr. 26211/12.09.2011; 

Hotărârea nr. 220 privind  aprobarea Procesului –verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor pentru locuințele 

convenabile şi repartizarea efectivă a locuințelor libere, proprietatea municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 221pentru aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent pentru S.C. Leurda Impex 

S.R.L., intreprindere ce realizează  investiții in vederea dezvoltării economice durabile a Municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 222 privind aprobarea conceşionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de  1000 mp 

aparţinând  domeniului public al Municipiului Motru, şituat in zona Aleea Teilor, in vederea amplasării unei hale de 

producție și depozitare; 

Hotărârea nr. 223 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea Generală a Acţionarilor ai 

S.C. APAREGIO  Gorj S.A.; 

Hotărârea nr. 224 privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizată în sistem centralizat agenţilor 

economici şi populaţiei municipiului Motru incepând cu  01.01.2018; 

Hotărârea nr. 225  privind  acordarea unui  stimulent financiar pentru nou născuți; 

Hotărârea nr.226 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind executarea unui studiu geotehnic in vederea 

executării unui Plan Urbanistic Zonal și retragerea interdicției de construire datorită alunecărilor de teren in satele 

Roșiuța, Leurda, Dealu Pomilor; 

Hotărârea nr. 227 privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Motru pe perioada 

ianuarie 2018 – martie 2018; 
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Hotărârea nr. 228 privind reactualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Motru şi desemnarea specialiştilor care sprijină Comisia specială. 

              Hotărârile Consiliului Local Motru au fost adoptate n număr de 165 în şedinţe ordinare, în 

număr de 27  in sedinţe extraordiare şi in nr. de 36  in sedinţe de indată. 

         Din cele 228 de hotărâri adoptate un număr de 15 hotărâri au fost de respingere a 

proiectelor de hotărâre, respectiv hotărârile nr. 17, 33, 76, 92, 95, 98, 102, 140, 151, 169,171,176 

187, 191 şi 208, iar un număr de 2 hotărâri nu au fost semnate de legalitate, respectiv hotărârile nr. 

113 şi 226. 

            Au fost duse la îndeplinire un nr. de 195 hotarari, sunt în curs de realizare un nr. de 9 

hotărâri: 14,73,80,90,99,123,192,199,222. Nu au fost duse la îndeplinire 6 hotărâri 

13,106,141,142,146.225,  iar hotărârea nr. 114 este suspendată. 

            Hotărârile au fost comunicate de către Aparatul Permanent al C.L. Motru Primarului 

Municipiului Motru, Instituţiei Prefectului, Serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei 

municipiului Motru,  persoanelor şi instituţiilor solicitănte şi au fost publicate. 

Hotărârile precum şi procesele – verbale ale şedinţelor C.L. Motru au fost aduse la 

cunoştinţă publică prin intermediul site-ului Primăriei Municipiului Motru şi prin afişare la sediul 

Primăriei. 

Prin Consilierul juridic al Ap. Permanent au fost reprezentate şi apărate interesele C.L. în 

cauzele aflate pe rol la Instanţele de judecată, în baza mandatului scris acordat de acesta.  

Aparatul Permanent a dus la îndeplinire şi alte sarcini primite pe linie ierarhică precum şi 

cele primite prin  corespondenţa zilnică. 

 

IV. COMPARTIMENT JURIDIC , CONTENCIOS 
 

In anul 2017 au fost desfăşurate acţiuni de consiliere juridică, reprezentări în instanţă, 

răspunsuri la cereri şi sesizări ale cetăţenilor Municipiului Motru privind consilierea juridică, 

Compartimentul Juridic Contencios acordând consultaţii de specialitate, la cerere şi în limitele de 

competenţă, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru şi Primăriei 

Municipiului Motru. 

In faţa instanţelor judecătoreşti au fost susţinute interesele Comisie Locale de Fond Funciar  

Motru, UATM Motru,  Primăriei şi Consiliului Local Motru, pe baza împuternicirii şi a delegării 

exprese, într-un număr de 1272 dosare pe următoarele domenii:  

 Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar – 37 dosare; 

 Plângeri contravenţionale – 13 dosare; 

 Litigii comerciale – 2 dosare; 

 Contestaţii la executare – 31 dosare; 

 Contencios  - drepturi băneşti – 20 dosar 

 Obligația de a face  –17 dosare; 

 Pretentii – 36 dosare; 

 Ordonanta de plată – 1 dosar; 

 Acceşiune imobiliară – 1 dosar; 

 Litigii privind achizitii publice  - 1  dosar ; 

 Munca în folosul comunităţii – 1089; 

 Menţinere poprire -12 dosare; 

 Inscrieri la masa credala- 6  dosare 

 Actiune în constatare – 1 dosar; 

 Anulare Act administrativ – 4 dosare; 

 Instituire curator -  1 dosar. 

Privind aspectele juridice s-au soluţionat, în limitele competenţelor, un număr de 35 cereri 

adresate Primăriei Municipiului Motru de către cetăţenii municipiului Motru. 
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V.  SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 
 

 

Serviciul ITL  are ca sarcini stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

instituţiei noastre  constatarea, stabilirea, impunerea, urmărirea încasarea şi executarea silită a 

impozitelor şi taxelor locale, aşa cum sunt cele stabilitate prin lege. 

La data de 31.12.2017 situaţia comparativă a impozitelor şi taxelor locale prevăzute in 

bugetul consiliului  local, şi incasarii acestora se prezintă diferenţiat, pe contribuabili persoane 

fizice şi persoane juridice astfel: 

1. Contribuabilii persoane fizice (populaţie) 

Debitele şi incasările de impozite şi taxe locale, la această categorie se prezintă astfel: 

                                                                                                     

UM = mii lei  

Denumirea impozitelor Prevederi 

bugetare 

Incasări la 

31.12.2017 

Grad incasare 

(%) 

Impozit clădiri 1235 1012 81,94 

Impozit teren ( inclusiv 

extravilan) 

372 320 86,02 

Impozit pe  mijloacelor de 

transport 

658 580 88,14 

Amenzi circulatie  880 665,3 75,6 

Amenzi buget local  250 278 111,2 

TOTAL 3395 2855,3 84,10 

 

     Analiza datelor din tabelul de mai sus scoate în evidenţă următoarele aspecte: 
- pentru sursele de venit cuprinse in tabel care reprezintă ponderea majoritară, pe totalul 

impozite şi taxe locale, gradul de incasare este de 84,10% care este un procent bun. 

- Pe surse de venit se observă că cel mai  mare grad de incasare se regăseşte la sursa de venit  „ 

amenzi buget local” şi anume 111,2” faţă de prevederea bugetară 

- Gradele de incasare  mare se înregistrează şi la sursele de venit impozit pe mijloacele de 

transport – 88,14 % şi impozit pe teren – 86, 02 %; 

- Cel mai mic grad de incasare se înregistrează la sursa de venit „ amenzi de circulaţie  şi anume  

- 75,6%. 

2. Contribuabilii persoane juridice (agenţi economici) 

La data de 31.12.2016 situaţia debitelor şi incasărilor la această categorie se prezintă astfel: 

                                                                    

                                                                                                        UM = mii  lei  

Denumirea impozitelor Prevederi 

bugetare 

Incasări la 

31.12.2016 

Grad incasare 

(%) 

Impozit clădiri 1161 999 86,04  

Impozit teren 141 118 83,68 

Taxă asupra mijloacelor de 

transport 

323 286 88,54 

    

TOTAL 1625 1403 86,33 
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Din analiza datelor din tabelul de mai sus se poate trage următoarele concluzii: 

- pe total categorie persoane juridice, gradul de incasare este unul bun  - 86,33%, dar 

trebuie arătat că  şi ponderea acestor categorii de venituri este mult mai mică decăt 

categoria aceloraşi venituri la persoane fizice; 

- cel mai mare grad de încasare se înregistrează la categoria de venit impozit pe 

mijloacele de transport  - 88,54%; 

- un grad bun de incasare se şituează şi la nivelul sursei de venit „ impozite pe cladiri ” 

– 86,04 %, şi impozit teren  - 83,68% 

Pentru diferenţele de impozite şi taxe locale neachitate de către contribuabili persoane 

fizice şi juridice în termenele legale de plată Serviciul ITL, prin  compartimentul de executare 

silită a intreprins prin modalităţile conferite de Codul de Procedură Fiscală acţiuni de recuperare  a 

acestor creanţe; 

Astfel la  data de 29.12.2017, se aflau in executare silită, în  diverse stadii un număr de 

peste 3250 de persoane fizice şi juridice pentru recuperarea unei sume restanţe provenite din 

impozite locale de peste 2900 mii lei. De asemenea în cursul anului anului 2017 printru-un efort 

sustinut a serviciului, au fost demarate, întocmite şi transmise instanţei de judecată peste 1130 de 

titluri executorii provenite din amenzi pentru transformarea acestora în obligaţia de prestare de 

muncă în folosul comunităţii. 

In cursul anului 2017 Serviciul ITL în legătură cu activităţile sale specifice de constatare, 

impunere, urmărire, în care  controlul fiscal şi execuţie silită am întâmpinat următoarele probleme: 

 

1. Gradul de încărcare cu sarcini de serviciu peste limitele uzuale în sensul că 

fiecarui funcţionar public revenindu-i un număr de dosare fiscale de cca 2,4 – 

2,5 ori mai mare decât limitele normale; 

2. Lipsa unei dotări  cu tehnică de calcul precară în sensul performantă care să 

asigure un standard înalt specific serviciului public de Impozite şi taxe locale;. 

3. Lipsa  unui program informatic ( software) adecvat unui serviciu public 

performant, ca urmare directă  a unor calculatoare învechite, unele de peste 10 

ani; 

4. Lipsa în continuare şi în 2017 a unor programe de operare şi antivirus cu licenţă, 

având în vedere necesitatea  vitezei de lucru  şi a protecţiei datelor specifice unui 

volum uriaş de operaţiuni efectuate zilnic, lunar, anual; 

5. Lipsa unui post de „ Inspecţie fiscală” – datorită numărului insuficient de 

funcţionari publici ai serviciului; 

6. Gradul tot mai mic de plată către contribuabili, persoane fizice mai ales  

debitelor aferente tuturor categoriilor de  amenzi, cu efecte negative asupra 

gradului de încasare; 

7. Obligativitatea consultării zilnice a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, 

conform Lg. 85/2014 blochează zilnic activitatea unui inspector la persoane 

juridice, cu influenţă negativă asupra realizarea celorlalte sarcini de serviciu.  

Existenţa  în formă continuată, a problemelor arătate mai sus ca şi a altora au dus în  

anul 2017 şi va duce şi în anul 2018 la apariţia unor fluctuaţii negative dacă aceste probleme  nu 

vor fi rezolvate punctual precum: 

 Grad de încasarea a impozitelor şi taxe locale  tot mai mic; 

 Apariţia unor erori informatice cu efecte negative; 

 Perpetuarea „ cozilor” la ghişee, cel putin în  perioadele de vârf de 

incasare; 
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 Timp de deschiderea pozitiilor de rol inadmisibil de mare, ceea ce duce 

la cozi ghişee -  nemulţumiri ale persoanelor etc.; 

 Numeroase blocaje apărute în timpul de lucru; 

 Posibilitatea reală de pierdere definitivă şi fără poşibilitatea de 

recuperare, a unor părţi însemnate de operaţiuni fiscale salvate; 

 Productivitatea extrem de redusă, datorită vitezei de lucru a 

calculatoarelor în ceea ce priveşte executarea silită a datoriilor; 

 Efectuarea în proporţie majoritară a întregii activităţi de executare silită 

în mod normal; 

 Apariţia a numeroase erori de calcul efectuate normal în executarea 

silită; 

 Neefectuarea unui număr corespunzători de inspectii fiscale la 

contribuabili persoane juridice; 

 Posibilitatea de a nu observa în timp real şi util  şi deci de a nu ne putea 

înscrie la masa credală în cazul unor societăţi intrate în procedură de 

insolvenţă şi lichidare  judiciară, etc.. 

 

VI  SERVICIUL BUGET - FINANŢE - CONTABILITATE 

 

Serviciul Buget Finanţe Contabilitate îşi desfăşoară activitatea în baza Legii contabilităţii 

nr. 82/1991, Legii Finanţelor Publice Locale, Legii bugetului de stat. 

Serviciul Buget Finanţe Contabilitate a organizat şi asigurat urmărirea execuţiei bugetare 

pentru toate activităţile finanţate din bugetul local, precum şi pentru activităţile din surse 

extrabugetare. 

In anul 2017 veniturile totale ale Consiliului Local Motru s-au ridicat la suma de  

49.178.749,35 lei. 

Aceste venituri sunt: 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE VALOARE 

       VENITURI                                                                            49.178.749,35 

1. Impozit pe venit 11.234,00 

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 12.234.109,25 

3. Alte impozite pe venit, profit şi câştig 12.497,00 

4. Impozite şi taxe pe proprietate  3.170.039,77 

5. Sume defalcate din T.V.A. 30.161.477,00 

7. Taxe pe servicii specifice 2.108,00 

8. Taxe pe utilizarea bunurilor 1,097,932,74 

9. Alte impozite şi taxe 5.186,00 

10. Venituri din proprietate 179.332,84 
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NR. 

CRT. 

DENUMIRE VALOARE 

11. Venituri din prestări servicii 454.745,00 

12. Venituri din taxe administrative 99.567,62 

13. Amenzi, penalităţi şi confiscări 665.361,17 

14 Diverse venituri 151.382,35 

15 Venituri din valorificarea unor bunuri 161.061,00 

16 Donatii şi sponsorizari 2.700,00 

17 

 

Subvenţii de la bugetul de stat 491.991,00 

  18 Subvenţii de la alte administraţii 36.612,00 

In anul 2017cheltuielile totale ale Consiliului Local Motru s-au ridicat la suma de 

49.112.137,19  lei. 

Aceste cheltuieli sunt: 

1. Autorităţi publice şi acţiuni                                                  6.727.417,97 

 Cheltuieli de personal 5.989.245,00 

 Bunuri şi servicii 752.547,97 

2. 
Alte servicii publice generale                                           645.850,63 

 Cheltuieli de personal 632.943,00 

 Bunuri şi servicii 12.907,63 

3.   55.02  - Tranzacţii privind datoria publica şi 

împrumuturi  

76.330,99 

  bunuri  şi servicii 482,00 

 dobânzi  75.848,99 

4. Ordine publica şi şiguranţa                                                  3.008.789,02  

 Cheltuieli de personal 2.950.161,00 

 Bunuri şi servicii 67.608,02 

5. Invăţământ                                                                           17.100.072,89 

 Cheltuieli de personal 15.077.132,00 

 Bunuri şi servicii 1.480.729,15 

 Asistenta Sociala 145.206,01 

6. Sănătate                                                                                 1.067.105,33 

 Cheltuieli de personal                                                     472.086,00 

 Bunuri şi servicii 453.018,13 

 Transferuri intre unităţi 135.395.20 

7. Cultură, recreere şi religie                                                 2.033.454,29 
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 Cheltuieli de personal 515.428,00 

 Bunuri şi servicii 1.510.586,29 

8. Aşigurări şi asistenţă socială                                                 3.330.983,12 

 Cheltuieli de personal 2.477.236,00 

 Bunuri şi servicii 32.703,98 

 Asistenţă socială 824.920,00 

 

9. 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                                                    1.979.602,08 

 Bunuri şi servicii 1.641.812,37 

 Active nefinanciare 315.587,41 

 Alte transferuri  22.202.,30 

10. Protecţia mediului                                                                                       1.797.269,38 

 Bunuri şi servicii 1.344.564,75 

 Active nefinanciare 452.704,63 

11. Combustibil şi energie                                                                               9.842.052,00 

 Bunuri şi servicii 1.113,00 

 Subventii  9.389.000,00 

12. Transporturi                                                                                              1.503.209,49 

 Bunuri şi servicii 310.461,98 

 Active nefinanciare 84.626,71 

 Rambursari de credite 1.108.120,80 

TOTAL CHELTUIELI 49.112.137,19   

In anul 2017 Serviciul Buget Finanţe Contabilitate a desfăşurat următoarele activităţi: 

 a efectuat zilnic controlul asupra operaţiunilor derulate  prin casieria 

Primăriei conform registrului de casă, ţinându-se evidenţa veniturilor şi 

cheltuielilor derulate prin casierie.  

 s-a ţinut evidenţa extraselor de cont lunar pentru a putea fi evidenţiate 

veniturile şi cheltuielile bugetului local derulate prin Trezoreria Motru, 

întocmindu-se totodată şi centralizatorul notelor contabile, fişa şah şi 

balanţa de verificare. 

 pe baza bugetului aprobat, lunar au fost întocmite deschiderile de credite şi 

dispoziţiile bugetare pentru toate activităţile cuprinse in bugetul local. 

 a fost întocmit registrul documentelor de plată, unde se evidenţiază plăţile la 

furnizori şi prestatorii de servicii. 

 serviciul Buget Finanţe Contabilitate a întocmit lunar centralizatorul de 

salarii pentru administraţie, conşilieri, biblioteca, casa de cultură, piaţă, 

serviciul public şi creşe, calculând contribuţia pentru asigurări sociale, şomaj 

şi fond sănătate, întocmindu-se totodată şi notele contabile pentru salarii 

necesare la inchiderea fiecărei luni. 

 au fost întocmite situaţiile recapitulative la salarii şi ordinele de plată 

corespunzătoare. 

 s-a ţinut evidenţa cheltuielilor la administraţie, invăţământ, sănătate, cultură 

şi religie, asistenţă socială, servicii dezvoltare publică şi locuinţe, 
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transporturi şi comunicaţii‚ alte acţiuni şi cheltuieli cu destinaţie specială, şi 

au fost deschise fişe de execuţie bugetare. 

 s-a ţinut evidenţa cheltuielilor pe fiecare furnizor sau prestator de servicii şi 

s-au  întocmit fişă  analitice  pentru fiecare in parte. 

 lunar au fost întocmite dosare de acte contabile şi registre de casă care 

cuprind documentele justificative ce stau la baza înregistrărilor contabile. 

 trimestrial au fost întocmite dările de seamă contabile care au fost depuse la 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, împreună cu referatul explicativ 

asupra bilanţului contabil. 

 au fost rezolvate şi alte sarcini primite pe linie ierarhică precum şi 

corespondenţa zilnică. 

 

 

VII COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 

 In anul 2017 Primăria Municipiului Motru a avut conform organigramei o structura de 

audit formată din 1 post, neexistând funcţie de conducere la nivelul compartimentului de Audit 

Public Intern, acesta fiind sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite. 

 Compartimentul Audit Public Intern este dotat cu un sistem de calcul achiziţionat in anul 

2009. Persoana răspunzătoare de întocmirea rapoartelor de audit este d-na Dulugeanu Gabriela, 

fiind incadrată ca auditor superior conform fişei postului. 

Rapoartele de audit se întocmesc şi se elaborează de către auditorul din cadrul 

Compartimentului de Audit Intern, sunt analizate de către conducătorul instituţiei, iar in cazul in 

care apar probleme majore aceste rapoarte sunt înaintate organelor de politie şi Curţii de Conturi. 

            Cadrul legal al desfăşurării mişiunii de audit public intern este reprezentată de următoarele 

acte normative: 

o Legea 672/19.12.2002 (M.O. Partea I nr.953/24.12.2002) privind auditul public 

intern. 

o OMFP 38/15.01.2003 (M.O. Partea I nr.130/27.02.2003) pentru aprobarea 

Normelor Generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, 

rectificat conform  prezentărilor nr.167/17-03.2003 

 Compartimentul de audit intern  a întocmit planul anual  cu respectarea    standardelor  in 

vigoare , plan care a fost aprobat de către   conducătorul instituţiei. 

Din  timpul total disponibil ponderea cea mai mare  este alocata pentru  mişiunile de audit 

care au fost planificate şi o mica parte este alocata şi pentru   îmbunătăţirea cunoştinţelor privind 

auditul intern, constând in studierea diverselor legi, etc.   

            Auditorul intern in realizarea mişiunilor nu utilizează resurse umane externe.   

Misiunile de audit care au fost cuprinse in plan au fost misiuni de regularitate precum şi de 

conşiliere.Misiunile care au fost cuprinse în planul anual de audit intern au fost bazate  pe  analiza 

de risc.  Analiza riscului reprezintă o etapă majoră in procesul de audit public intern, care are drept 

scopuri: identificarea pericolelor din entitatea/structura auditată, dacă controalele interne sau 

procedurile entităţii/structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza  pericolele, evaluarea 

structurii/evoluţiei controlului intern al entităţii/structurii auditate. Ponderea timpului alocat 

mişiunilor de audit a fost  din fondul de timp disponibil  calendaristic. La întocmirea planului anual  

s-a luat in calcul numărul de persoane angajate in cadrul Compartimentului  de Audit , astfel incit 

toate mişiunile planificate sa fie indeplinite. Durata medie a unei mişiuni  de audit intern  este de 

45 zile, fiind  un şingur auditor intern care este implicat in  realizarea mişiunilor. 

In anul 2017 conform planului de  audit public intern au fost realizate un număr de 4  

mişiuni de audit după cum urmează: 

1. MISIUNE  DE AUDIT LA  SC UATAA SA MOTRU 
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           Obiectivele mişiunii de audit: 

 Verficarea sumelor de bani retrasi din casiera institutiei; 

 Verificarea promovarilor din cadrul SC UATAA SA MOtRU 

 CONSTATARI ŞI RECOMANDARI 

 CONSTATARE:  

In data de 01.12.2015 a fost emisa Dispozitia cu numarul  8793 de catre Directorul General 

al SC UATAA SA MOTRU , in care se dispune ca incepand cu data sus mentionata ca dna. 

Sachelarie Nela scretar- dactilograf in darul  SC UATAA SA MoTRU, se numeste in functia de sef 

birou RUS pana la ocuparea prin concurs  acestui post. 

In data de 0.12.2015a fost emis si actul aditional nr. 8803/02.12.2015, incheiat in baza  

Contractului Colectiv de Muncala nivel de societate nr. 393/06.02.2015, in care doamna Sachelarie 

Nela are loc de munca in cadrul biroului RUS ,functia/meseria pe care o va indeplinii fiind de sef 

birou , act aditional care a fost semnat de catre Directorul General , presedintele de sindicat si 

salariat. Promovarea doamnei Sachelarie Nela in functia de Sef Birou RUS  a fost realizata fara 

concurs. In regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de Specialitate pentru sustinerea 

concursurilor prin  lucrari scrise/testari si probe practice  care reperezinra anexa nr. 4 la Contractul 

Colectiv de Munca la nivel de unitate, sunt specificate conditiile de promovare. 

In ceea ce priveste sumele de bani pe care jusristul SC UATAA SA Motru        le-a ridicat  

din casiera SC UATAA SA , s-a constatata faptul  ca in luna ianuarue 2017 a ridicat 7.273,14 lei, 

din care a decontata doar suma de 2.517,05, rezultand o diferenta de 3753,09 lei. 

In luna  februarie a ridicat din casiera instituţiei suma de 11.224 lei  , din care  a fost 

justificată doar suma de  6.838 lei, ramanad astefl de justificat suma de  4.386 lei. 

In luna martie 2017 a fost ridicată suam de  3.227,70 lei  si a fost justificata dar suma de  

1885,40 lei, rezultand o diferenta de 1342,3 lei. 

Astfel ca  in cxadrul SC UATAA SA MOTRU  a  fost creat  un prejudiciu care  trebuie 

recuperat in  cel mai scurt timp. 

RECOMANDARI: 

 Dispunerea de măsuri în ceea ce priveşte  recuperarea de plăţi efectuate nelegal. 

 Avansările de personal sa se facă în condiţiile legale: 

 Recuperarea sumelor de bani de la juristul instituţiei  şi perdarea documetelor la Politie 

în vedeeea cercetarii faptei. 

2. MISIUNE DE AUDIT LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 2 MOTRU 

 Modul de desfăşurare al Adunărilor Generale si aprobarea Bugetelor de Venituri si 
Cheltuieli. Analizând modul de desfăşurare  al Adunărilor Generale  din cadrul Asociaţie nr. 2 s-a 
constata  faptul ca in anul 2015 nu a fost întrunita Adunarea Generala  si deci  nu a existat un 
buget de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Proprietarilor in vederea  
încadrării  in prevederile  acestuia . 

De asemenea  în anul 2016 a fost întrunită  Adunarea Generala în data de 23.11. 2016   
dar nu a existata nici in anul 2016  un buget de venituri şi cheltuieli  aşa cum prevede legislaţia în 
vigoare. Astfel ca au fost incalacate  prederile  art. 23 din LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 

(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

RECOMANDARI: 

-  Întrunirea Adunării Generale  a proprietarilor  cel  puţin o dată pe an, în primul    

trimestru. 

-  Proprietarii trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal 

convocator, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 7 zile înainte 

de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi anunţată se 

poate completa prin hotărâre a adunării generale.  
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- Întocmirea  proiectului  bugetului de venituri şi cheltuieli in cel mai scurt timp si 

supunerea acestuia spre adoptare  Adunării Generale. 

-  Verificarea  execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli de persoanele  responsabile cu     

aceasta  obligaţie. 

 Modul de desfăşurare  al Şedinţelor de Comitet Executiv 

In ceea ce priveşte Şedinţele de Comitet s-a constat faptul ca  şedinţele de Comitet  nu se  

desfăsoară lunar  si  nu urmăresc derularea bugetului de venituri si cheltuieli în condiţiile legii.  

Comitetul executiv nu a procedat lunar la  aprobarea listelor  cu cotele de contribuţiilor  la plata 

cheltuielilor  asociaţiei de proprietari, conform hotărârii adunării generale. 

Astfel au fost inclacate prevedrile legale din EGE nr. 230 din 6 iulie 2007 

(*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de _roprietary 

ART. 30 

          Comitetul _roprieta, reprezentat de preşedintele asociaţiei de _roprietari, are următoarele 

atribuţii: 

-  aprobă lunar lista cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, 

conform hotărârii adunării generale; 

- Şedinţele comitetului se desfăşoară lunar şi sunt legal întrunite dacă jumătate plus unu din 

numărul membrilor săi sunt prezenţi. Şedinţele comitetului pot fi convocate de preşedintele 

asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

- După aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul va urmări derularea acestuia 

în condiţiile legii. 

- Comitetul decide asupra acordării unor drepturi băneşti membrilor asociaţiei de 

proprietari care desfăşoară activităţi lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri si 

cheltuieli adoptat de adunarea generală a proprietarilor, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 

230/2007. 

Trebuie precizat faptul ca in anul 2016 Comitetul executive a fost intrunit doar  in  4 

sedinte dupa cum urmează: 

- 17.05.2016; 

- mai 2016; 

- 04.07.2016; 

- 19.10.2016 

In urma verificărilor efectuate s-a mai constat  faptul ca listele  privind plata cu cheltuielile 

asociataţiei de proprietari in  cadrul Asociatiei de proprietari nr. 2 Motru nu au  mai fost intocmite   

înca din  luna iulie  2016, astfel proprietarii membrii ai asociaţiei  se confrunta cu situaţia de a nu 

şti exact ce au de plata, aceste liste  nefiind afişate . 

RECOMANDARI: 

- şedinţele comitetului executiv sa se  desfăşoare lunar şi sunt legal întrunite dacă 

jumătate plus unu din numărul membrilor săi sunt prezenţi şedinţele comitetului executiv pot fi 

convocate de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor 

săi; 

- aprobarea  lunară de către comitetul executiv a  listelor cu cotele de contribuţie la 

plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform hotărârii adunării generale; 

- urmărirea de către comitetul executiv  a derulării bugetului de venituri si cheltuieli in 

condiţiile legii. 

   - întocmirea în cel mai scut timp  a listele  privind plata cu cheltuielile asociatatie de    

proprietari in  cadrul asociatiei de proprietari nr. 2 motru   

* legalitatea  operaţiunilor de încasări si plaţi , întocmirea corecta a registrului de 

casa  pentru anul 2017 

Din analiza efectuată în cadrul Asociaţie de Proprietari nr. 2 Motru, s-a constat faptul că 

soldul de casă la sfârşitul  fiecărei luni este  mare în condiţiile în care Asociaţia de Proprietari  nr. 2 
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înregistrează  debite  foarte mari faţă de diverşi  furnizori. Pentru  neplata în termenul legal 

prevăzut în contracte,  furnizorii de servicii percepând astfel si penalitate pentru debitele restante. 

  Soldul   din registrul de casa la finalul fiecărei luni se prezintă astfel: 

 aprilie 2016 – 7.494 lei 

 mai 2016     - 5.910,26 lei 

 iunie 2016 –6.688,26lei 

 iulie 2016  - 6.080,40 lei 

 august 2016 – 7.755,16 lei 

 septembrie 2016-  6.782,48 lei 

 octombrie 2016   - 2.463,41 lei 

 noiembrie 2016- 5.495,21 lei 

De asemenea registrul de casă nu este semnat la rubrica verificat de către contabilul 

Asociaţiei de proprietari nr. 2 Motru  şi  nici la rubrica  întocmit in cele mai multe cazuri. 

Din verificarea efectuata s-a constata faptul ca in luna iulie 2016  au fost scoşi bani din 

casieria  Asociaţiei  de proprietari nr. 2 Motru  , suma de 205 lei , reprezentând indemnizaţie 

preşedinte, bani care nu au fost ridicaţi de către preşedintele  asociaţiei de proprietari, statul nefiind 

semnat , preşedintele asociaţiei si-a dat demisia si astfel banii nu se mai cuveneau a se achita către 

acesta. 

 In data de 23.09.2016  în urma verificărilor efectuate de către  organele de cercetare 

penala ale politiei judiciare Motru a fost reţinuta suma de 2154 lei din casieria 

Asociaţiei de Proprietari  nr. 2 Motru, bani care nu au fost  evidenţiaţi ca şi reţinuţi pe 

rubrica de plaţi  in registrul de casa din data de 23.09.2016. 

 Din data de  18.07.2016  a fost întocmit un alt registru de casa , registru care  nu preia 

soldul  anterior datei de 18.07.2016, plecând de la un  calcul al soldului iniţial 0. 

 Registru de casa  prezintă diferite  modificări si ştersături, nefiind semnat de către 

contabilul   angajat al asociaţiei, nefiind calculat  un sold la finalul fiecărei zile. 

Pe lângă registrul  întocmit  pe format  de hârtie se mai întocmeşte şi un alt registru de casă 

întocmit în sistem informatic  de către contabilul asociaţiei de proprietari nr. 2 

In  luna octombrie 2016 la documentele contabile exista întocmite doua registre de casă , 

unul  pe suport de hârtie care porneşte de la un sold de 1275,56 lei si altul in sistem informatizat 

care porneşte de la un sold de 6782,48 lei. 

Exista astfel o mare neconcordanţă  între  cele doua registre de casă. 

De asemenea in luna august 2016 exista editate doua registre de casă în sistem informatic, 

soldul de casa precedent  fiind diferit, la unul soldul este de 6.285,40 lei la celalalt  registru de casă 

soldul precedent fiind de 6080,40 lei. 

            Astfel că nu exista doar un singur registru de casă care să prezinte situaţia clară şi exactă     

privind casa din cadrul asociaţiei de proprietari nr. 2 Motru, fiind întocmite mai multe registre de 

casă care nu coincid unul cu celalalt. 

Exista diferite lucrări de reparaţii care au fost efectuate în cadrul Asociaţiei de proprietari 

nr. 2 Motru  fara  ca acestea să fie finalizate prin recepţia lucararii respective  

In luna martie 2016 au fost efectuate lucrări de repărţii conform devizului  de calcul la  

blocul G1, SC 5 in valoare de 709,91 lei conform facturii nr. 682/01.03.2016, blocul J3, sc .1 în 

valoare de 3020,64 lei conform facturii nr. 684/23.03.2016 si la blocul H1, sc 3-4, în valoare de 

1042,49 conform facturii nr. 685/31.03.2016, lucrări care nu  au fost finalizate prin recepţia 

lucrărilor la  blocurile respective,  devizul de calcul nu este semnat de  către beneficiar. 

In luna octombrie 2016  au fost efectuate lucrări  de reparaţii conform devizului de calcul  

la blocul J3 si H1 in valoare  de 3.372,43 lei a fost întocmita factura nr. 724/24.10.2016, la blocul 
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J3  in valoare de 372,89 lei  şi a fost întocmită  factura nr. 728/31.10.2016 şi la blocul H1 în 

valoare de 1861,63 conform facturii nr.726/31.10.2016.  

La lucrarea efectuată în data de 24.10.2016  a fost întocmit un proces verbal în care  se 

prezintă ce lucrări au fost efectuate, proces verbal care nu are număr de înregistrarea  din cadrul 

Asociaţiei de proprietari nr. 2 Motru.  

Celelalte lucrări nu  au întocmite procese verbale de recepţie a lucrărilor  aşa cum prevede 

legislaţia in vigoare. 

Conform devizului de calcul  la blocul H1  a fost efectuata o lucrare  in valoare de 1830,42 

lei, a fost emisa factura nr.723/14.10.2016, dar nu a fost întocmit proces verbal la terminarea 

lucrărilor. 

In luna noiembrie 2016 au fost efectuate următoarele lucrări: 

- lucrare reparaţii  bl J3  in valoare de 1740,87 lei – a fost emisa factura nr. 

29/10.11.2016; 

- lucrare reparaţii bl J3  in valoare de 837,50 lei – a fost emisa factura nr. 
732/11.11.2016 ; 

- lucrare reparaţii  bl J3 in valoare de  3949,67 lei – a fost emisa factura nr. 
33/21.11.2016; 

- lucrare reparaţii bl J3 in valoare de 928,32 lei – a fost  emisa factura nr. 
734/25.11.2016; 

- lucrare  reparaţii bl H1 in valoare de  3394, 05 lei – a fost emisa factura 
r.735/25.11.2016 

Din verificarea efectuata s-a constata ca nu exista  o recepţie lucrări in data de  18.11.2016 , 

recepţie care nu are număr de înregistrare in cadrul asociaţiei de proprietari nr. 2 Motru  şi nu este 

semnată de către   toţi proprietarii care sunt trecuţi pe procesul verbal.. 

Lucrările din data de 21 si 25.11.2016 nu au proces verbal de recepţie a lucrărilor. 

De asemenea exista  devize de lucrări care sunt sun t semnate de către beneficiar, acestea 

fiind semnate decât de către  executant. 

Din verificarea efectuata  s-a constata faptul ca  a fost încheiat un contract de mandat  

pentru preşedinte Ciocarlan Ioana  in data de 04.07.2016,  contract de mandat care in opinia 

auditorului nu respecta prevederile  legale  întrucât nu are număr de înregistrare  in cadrul 

asociaţiei de proprietari ,  nu are  trecut in contract remuneraţia  lunara  pe care trebuie sa o 

primească preşedintele , nu este  semnat  de către preşedintele asociaţiei . 

De asemenea  in legătura cu remuneraţia si întocmirea acestui  contract de mandat nu a fost 

discutat in şedinţa de comitet aşa cum prevede legislaţia in vigoare, acest contract fiind semnat 

decât  de doi membrii din comitetul executiv si de către doamna Ciorcalan Ioana. 

Preşedintele Asociaţiei de Proprietari poate fi remunerat pe baza de contract de mandat 

potrivit art. 32, alin 1 din Legea 230/2007, în limitele bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat 

prin hotărârea adunării generale, potrivit prevederilor Codului Fiscal. 

Trebuie făcuta  precizarea ca pentru anul 2016  nu exista un buget de venituri si cheltuieli 

aprobat in Adunarea Generala a Proprietarilor , iar conform legislaţiei drepturile  salariale se 

aproba de adunarea generala prin bugetul de venituri si cheltuieli . 

RECOMANDARI : 

- la efectuarea oricărui tip de achiziţie sa se întocmească  referat de necesitate de 

persoanele  responsabile; 

- limitarea  soldului de casa si achitarea cu prioritate   a principalilor furnizori de 

servicii; 

- semnarea registrului de casa de persoanele responsabile   si desemnate sa  

întocmească si verifice. 

- întocmirea corecta  a registrului de casa   cu soldul corect ; 
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- verificarea  soldului de casa  si stabilirea soldului corect  si  sa se stabilească daca 

exista un posibil prejudiciu. 

-  la  diferitele lucrări de reparaţii car se efectuează in cadrul asociaţiei de proprietari 

sa se întocmească   proces verbal de recepţie a lucrării  cu  număr de înregistrare   si  

semănaturile aferente;  

- toate lucrările de reparaţii  sa fie discutate in şedinţele de comitet si aprobate de către 

comitet executiv din cadrul  asociaţiei de proprietari. 

- întocmirea in mod  corect a contractelor de mandat  si vizarea acestora de către 

persoanele responsabile; 

- verificarea contractului de comodat  pentru preşedinte ciocarlan ioana  înregistrat  in 

data de 04.07.2016 si stabilirea  legalităţii acestuia  in condiţiile in care nu a  existat 

nici buget de venituri si cheltuieli aprobat. 

 Inventarierea Patrimoniului 

 Din verificarea efectuata sa  constata faptul ca Asociaţia de Proprietari nr. 2 Motru nu 

respecta  prevederile  legale in ceea ce priveşte  Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor 

deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor 

financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei 

entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar. 

În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au obligaţia să 

efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, 

la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării 

lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii. Asociaţia de Proprietari  nr. 2 

Motru in  anul 2015,2016  nu a procedat  la efectuarea  inventarierii  aşa cum este prevăzut de 

legislaţia in vigoare. 

RECOMANDARE: 

Efectuarea  inventarierii tuturor elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor 

proprii precum si a bunurilor si valorilor  deţinute cu orice titlu de către Asociaţia de proprietari nr. 

2 Motru, cel puţin o data in cursul exerciţiului financiar aşa cum este prevăzut de Ordinul nr. 

2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

           Comisia de cenzori 

Din verificarea efectuata in cadrul Asociaţiei de Proprietari nr. 2 Motru s-a constata faptul 

ca nu exista  desemnat un cenzor sau o comisie de cenzori  care sa se ocupe cu  verificarea 

legalităţii actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor cu 

verificarea  execuţiei  bugetului de venituri şi cheltuieli,  verificarea  gestiunii financiar-contabile; 

    Astfel ca au fost incalcate prevederile din LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 

(*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

ART. 33 

    (1) Cenzorul sau comisia de cenzori a asociaţiei de proprietari are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

    a) verifică legalitatea actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi 

regulamentelor; 

    b) verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

    c) verifică gestiunea financiar-contabilă; 

    d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi prezintă adunării generale rapoarte asupra 

activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri. 
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               (2) Cenzorul sau cenzorii aleşi ai asociaţiei de proprietari pot fi remuneraţi pe baza unui 

contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului 

anual de venituri şi cheltuieli. 

               (3) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociaţiei de 

proprietari răspund personal sau în solidar, în faţa legii şi a proprietarilor, pentru daunele şi 

prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat. 

 RECOMANDARE: 

Desemnarea in cel mai scurt timp a unui cenzor sau a uni comisii de cenzori care sa se 

ocupe  cu  verificarea   legalităţii  actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi 

regulamentelor cu verificarea  execuţiei  bugetului de venituri şi cheltuieli,  verificarea  gestiunii 

financiar-contabile. 

3. MISIUNE DE AUDIT ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 7 MOTRU 

Principalele obiective: 

o Organizarea activităţii asociaţiei de proprietari. 

o Verificarea documentelor  si a anagajamenteloor de plata ; 

o Adunările generale si comitetul executiv; 

o Inventarierea Patrimoniului; 

o Bugetul de venituri si cheltuieli; 

Urmare a verificărilor efectuate , s-au constatat următoarele: 

Asociatia de Proprietari nr. 7 Motru  are contul deschis la BCR  Sucursala Motru . 

In  perioada 19.02.2016-14.09.2016  au fost ridicati de catre fostul administrator 

Constantinescu Jean  urmatoarele sume de bani: 

- 5000 lei  în data de 19.02.2016 – bani care nu au fost depusi in casieria  asociatie de 

proprietari , nefiind  incarcati in gestiune; 

- 5000 lei în data de 04.04.2016 - bani care nu au fost depusi in casieria asociatie de 

proprietari , nefiind  încarcati in gestiune; 

- 1000 lei  în data de 18.05. 2016 - bani care nu au fost depusi in casieria asociatie de 

proprietari , nefiind  încarcati in gestiune; 

- 3000  lei în data de 24.06.2016 - bani care nu au fost depusi in casieria asociatie de 

proprietari , nefiind  încarcati in gestiune; 

- 5000 lei  în data de 18.07.2016 - bani care nu au fost depusi in casieria asociatie de 

proprietari , nefiind  incarcati in gestiune; 

- 3000 lei  în data de 11.08.2016 - bani care nu au fost depusi in caise asociatie de          

proprietari , nefiind  încarcati in gestiune 

- 4000 lei în data de 14.09.2016 - bani care nu au fost depusi in caiseria asociatie de 

proprietari , nefiind  incarcati in gestiune. 

Astfel a fost constata o lipsa in gestiune in valoare de 26.000 lei, lipsa ce a fost  recuperata  

ulterior de la administratorul Constantinescu Jean  in data de 19.01.2017  , prin depunerea in contul 

bancar al asociatiei de proprietari a sumei de 23.783,26 lei si in data de 11.01.2017 a sumei de 

5.000 lei. 

In anul 2016 au fost efectuate diferite lucrări de reparaţii  cu PFA MUTU ION si au fost 

achiztionate diverse materiale  de la sc Stefalmat srl , Sc Scopcom srl, SC  Yanida  srl. 

La anumite lucrari nu exista  deviz de lucrare  si receptie a lucrarii, avizul cu BUN DE 

PLATA , precum si ştampila  beneficiarului. 

La achizitionarea diferitlor materiale   nu exista referat de necesitate , sau in unele cazuri 

i9n care este intocmit referatul de necesitate acesta nu este aprobat de catre presedintele asociatiei.. 

Nu exista in unele cazuri dispozitie de plata intocmita, bon de consum, precum si nota de 

receptie si constatare diferenta. 
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In luna august 2016 au fost achitate de catre asociatia de proprietari  diverse facturi fiscale 

pentru materiale  de amenajari interioare  fara a se intocmi un referat de necesitate , fara aprobarea 

predeintelui , fara viza BUN DE PLATA si fara un acord al proprietarilor. 

De asemenea nu este specificat unde a fost realizata aceasta lucrare. 

Totalul acestor facturi  fiind de 872, 26 lei dupa cum urmeaza: 

- Fact. 9434/08.08.2016  SC STEFALMAT SRL –55,90 lei 

- Fact. 943512.08.2016  SC STEFALMAT SRL – 102,30 lei 

- Fact. 0015/17.08.2016 SC YANIDA SRL- 110,04 lei 

- Fact. 374718.08.2016 SC SCOPCOM IMPEX SRL- 241 lei 

- Fact. 3751/19.08.2016 SC SCOPCOM SRL – 101 lei 

- Fact. 552722/22.08.2016 SC YANIFA COM – 148, 52 lei 

- Fact .9445/22.08.2016 SC STEFALMAT SRL – 113,50 lei 

Suma de 872,26 a fost recuperata de la administratorul  Constantinescu Jean  in data de 

19.01.2017 prin depunerea in contul bancar al asociatiei de proprietari nr. 7 Motru.  

Nu au fost calculate insa penalitati aferente sumelor  sus mentionate , care sa fie retinute de 

la  persoanele vinovate in conditile in care banii respectivi trenbuiau sa ajunga la furnizorii de 

utilitati , acestia  perecpand penalitati pentru neplata acestor sume de bani. 

 De asemenea atit in anul  2016 cat si in anul 2017  nu a  fost elaborat si aprobat un buget 

de venituri asa cum este prevazut de legislatia in vigoare. 

Toate cheltuilelile si veniturile din cadrul asociatiei  au fost efectuate fara a avea la baza  

bugetul de venituri si cheltuieli. 

Din verificarea efectuata sa  constata faptul ca Asociaţia de Proprietari nr. 7 Motru nu 

respecta  prevederile  legale în ceea ce priveşte  Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor 

deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor 

financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei 

entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar. 

              În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au obligaţia 

să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul 

funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii. 

Asociaţia de Proprietari  nr. 7 Motru in  anul 2016  nu a procedat  la efectuarea  

inventarierii  aşa cum este prevăzut de legislaţia in vigoare si nu a depus la Primaria Municipiului 

Motru  situatia elementelor de activ si pasiv asa cum este prevazut de legislatia in vigoare. 

Din analiza efectuata in cadrul Asociaţie de Proprietari nr. 7 Motru  ,s-a constat faptul ca 

soldul de casa la sfârşitul  fiecărei luni este  mare in condiţiile in care Asociaţia de Proprietari  nr. 7  

înregistrează  debite  foarte mari fata de diverşi  furnizori   si  aceasta tine banii blocaţi  in casieria 

Asociatei  fara a  achita astfel   furnizorii.  Pentru  neplata in termenul legal prevăzut in contracte,  

furnizorii de servicii percepând astfel si penalitate pentru debitele restante. 

   Soldul   din registrul de casa la finalul fiecărei luni se prezintă astfel: 

- ianuarie 2016 – 3266,39 lei 

- februarie 2016 – 5113,69 lei 

- martie 2016- 4132,99  lei 

- aprilie 2016 – 2657,93  lei 

- mai 2016     -2657,90 lei 

- iunie 2016 – 3657,95  lei 

- august 2016 – 5199,01 lei 
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- septembrie 2016 – 2093,71 lei 

- octombrie 2016- 6858,97  lei 

- noiembrie 2015 -8012,56 lei 

- decembrie  2015- 8204,56  lei 

- ianuarie  2016 – 11113,43 lei 

- februarie 2016 – 5921,43 lei 

 

De asemenea registrul de casa nu este semnat   la rubrica verificat de către contabilul 

Asociaţiei de proprietari nr.7 Motru. 

Din verificarea efectutata s-a mai constata  ca in data de 14.11.2016 au fost scosi din 

casieria asociatiei suma de 800 lei  , cu dispozitia de plata nr. 2/14.11.2016 , in baza referatului  

intocmit de catre juristul asociatiei  Petcu Daniel , justificarea pentru acesta suma de banii fin  

plata unei expertize contabile in dosarul  nr. 610/263/2015. 

In urma analizei situatiei expuse in referatul  sus mentionat intocmit de catre juristul Petcu 

Daniel s-a constata faptul ca  acest dosar a fost fialixat la Judecatoria Motru  inca din data de 

18.04.2016 , iar in data de 29.0.2016  Tribunalul Gorj respinge apelul forumlat  de parat in acest 

dosar. 

Suma de 800 lei   nu are astfel nici o justificare . 

Si în data de 15.11.2016  se achita din casieria asociatiei  suma de 700 lei   cu dispozitia nr. 

3/15.11.2016 , în baza unui referat de justificare  întocmit de juristul Petcu Daniel, justificarea 

pentru suma respectiva fiind faptul ca  trebuie efectuata plata unei expertize contabile  in dosarul 

nr. 826/263/2016. 

In urma analizei situaţiei sus menţionata  am cosntat faptul că  acest dosar  era  pe rolul 

Judecătoriei Motru, însa  taxa aferentă expertizei contabile  care a fost de 500 lei a fost achitată în 

luna iunie 2016, dovada  achitării acestei taxe fiind  făcuta atit in instanta  de jusecata  cat si in 

contabilitatea  asociatiei de propeitari aferenta lunii iunie 2016 . 

 Suma de 1500 lei care a fost retrasa din casieria asociatiei in mod nejustificat  a fost 

depusa  cu dispozitia nr. 6 in data de 31.03.2017 , fara a se calcula insa penalitatile aferente  sumei 

respective   si numarul de zile inatrziere  pana a fost depusa suma respectiva. 

De asemnea  in  decembrie 2016  in data  de 03.12.2013 a ost decontata suma de  40 lei  

catre instalatorul  din cadrul asociaţiei de proprietari nr. 7 Motru pentru transportul  acestuia  in 

vederea remedierii unor defectiuni, aceasta suma fiind decontata  doar pe baza de dispozitie de 

plata nr. 1 şi referat întomit de către adminisrator, fără a avea si  un ordin de deplasare, bon  fisclă 

de combustibil sau bietul de transport care să  ateste deplasarea. 

Din verificarea efectuatat s-a constat faptul ca administratorului  din cadrul asociatei de 

propietari nr. 7 nu i-a fost retinuta  garantie asa cvum este preavzut de legislatia  in vigoare. 

 Din verificarea efectuată să constată faptul ca Asociaţia de Proprietari nr. 7 Motru nu 

respectă  prevederile  legale in ceea ce priveşte  Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii. 

   Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natură 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor 

deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor 

financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei 

entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar. 

 În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au obligaţia 

să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul 

funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii. 
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Asociaţia de Proprietari  nr. 7 Motru în  anul 2016 nu  a procedat  la efectuarea  

inventarierii  aşa cum este prevăzut de legislaţia in vigoare. 

Adunările Generale si Comitetul Executiv 

Din analiza efectuată s-a constata faptul ca în anul 2016 nu a fost convocată Adunarea 

Generală de persoanele  responsabile  si astfel au fost incalcate  prevederile din LEGE nr. 230 din 

6 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari 

ART. 23 

    (1) După adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari va avea loc cel puţin 

o dată pe an, în primul trimestru, o adunare generală a proprietarilor membri ai asociaţiei. 

Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel puţin unei adunări generale a proprietarilor 

aparţine membrilor comitetului executiv, inclusiv preşedintelui asociaţiei de proprietari. 

    (2) Adunarea generală este alcătuită din toţi proprietarii membri ai asociaţiei de 

proprietari. 

    (3) Adunarea generală ordinară se convoacă fie de preşedintele asociaţiei de proprietari, 

fie de comitetul executiv. 

    (4) Pentru situaţii speciale sau de maximă urgenţă, adunările generale extraordinare ale 

asociaţiei pot fi convocate oricând de către comitetul executiv sau de către cel puţin 20% din 

numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari. 

 (5) Proprietarii trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal 

convocator, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 7 zile înainte 

de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi anunţată se 

poate completa prin hotărâre a adunării generale. 

De asemenea  sa mai costata faptul ca registrul  cu procesele  – verbale   din  Adunarea  

generala  nu este numerotat si  nu este separate de registrul  cu şedinţele de Comitet Executiv. 

In ceea ce priveşte şedinţele de Comitet Executiv s-a constatat  faptul ca nici acestea nu 

respecta prevederile  legale  datorită faptului ca nu au fost  întrunite lunar si nu au aprobat cotele 

de  contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari aşa cum este prevăzut in   LEGE nr. 

230 din 6 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari 

ART. 17 

    (1) comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are următoarele atribuţii: 

- aprobă lunar lista cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari, 

conform hotărârii adunării generale; 

- stabileşte cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor cu 

domiciliul în clădire şi pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lună; 

stabileşte perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriaşii, pot solicita în scris scutirea de la 

plata cheltuielilor pe persoană şi care trebuie să fie de cel puţin 15 zile pe lună, conform hotărârii 

adunării generale; 

- analizează problemele ridicate de membrii asociaţiei de proprietari şi ia măsuri pentru 

rezolvarea acestora, conform hotărârii adunării generale; 

   (2) şedinţele comitetului executiv se desfăşoară lunar şi sunt legal întrunite dacă jumătate 

plus unu din numărul membrilor săi sunt prezenţi. Şedinţele comitetului executiv pot fi convocate 

de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

    (3) deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul de decizii al comitetului 

executiv şi se afişează la avizier. 

  RECOMANDARI: 

Întrunirea Adunării Generale  a proprietarilor  cel  puţin o dată pe an, în primul trimestru. 

Proprietarii trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal 

convocator, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 7 zile înainte 
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de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi anunţată se 

poate completa prin hotărâre a adunării generale. 

Şedinţele comitetului executiv sa se  desfăşoare lunar şi sunt legal întrunite dacă jumătate 

plus unu din numărul membrilor săi sunt prezenţi. Şedinţele comitetului executiv pot fi convocate 

de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi; 

aprobarea  lunara de către Comitetul Executiv a  listelor cu cotele de contribuţie la plata 

cheltuielilor asociaţiei de proprietari, conform hotărârii adunării generale; 

Urmărirea de către Comitetul Executiv  a derulării bugetului de venituri si cheltuieli in 

condiţiile legii. 

La efectuarea oricărui tip de achiziţie sa se întocmească  referat de necesitate de persoanele  

responsabile; 

Limitarea  soldului de casă şi achitarea cu prioritate  a principalilor furnizori de servicii; 

Semnarea registrului de casă de persoanele responsabile şi desemnate să  întocmească si 

verifice. 

Efectuarea  inventarierii tuturor elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor 

proprii precum si a bunurilor si valorilor  deţinute cu orice titlu de către Asociaţia de proprietari nr. 

10 Motru, cel puţin o data in cursul exerciţiului financiar aşa cum este prevăzut de Ordinul nr. 

2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 Întocmirea  proiectului  bugetului de venituri şi cheltuieli in cel mai scurt timp si 

supunerea acestuia spre adoptare  Adunării Generale. 

Verificarea  execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli de persoanele  responsabile cu 

aceasta  obligaţie. 

Intocmirea  dispozitiilor de plata  si a referatelor de necsitate , aceste fiind semnate de catre  

presedintele asociatiei. 

Intocmirea  bonului de consum  si a notelor de receptie  la achizitionarea  diferitelor 

materiale din cadrul asociatiei. 

Constituirea  si retinerea in numerar  a unei garantii  din partea administratorului. 

Desemnarea unei comisii care sa se ocupe de receptia lucrarilor  in cadrul asociatiei si 

intocmirea de catre acestia  a proceselor  verbale la finalizarea lucrarilor. 

Intrunirea cat mai urgenta  a  Adunarii Generale in care  sa se dezbata si sa se aprobe 

bugetul de venituri si cheltuieli, 

- Intocmirea unui regsitru numerotat si snuruit in care sa se consmeneze sedintele din 

cadrul  Adunarilor Generalre. 

4. MISIUNE DE AUDIT  ŞCOALA GENERALA NR. 1 MOTRU 

  Întocmirea şi depunerea declaraţiilor rectificative , pentru drepturile băneşti acordate  in 

baza unor hotărâri  judecătoreşti,  declaraţii întocmite in conformitate  cu Ordinul comun 

Ministerul Finanţelor Publice – Ministerul Muncii , Familiei  şi Protecţiei Sociale  şi Ministerul 

Sănătăţii nr. 1045/2084/793/2012 

- nu au fost aplicate cotele de contribuţii de aşigurări sociale  care erau in vigoare in 

aceea perioada ; 

- nu au fost întocmite şi depuse  declaraţii rectificative pentru erorile constatate.; 

- au fost acordate diferite drepturi salariale pentru care a fost diminuata contribuita de 

aşigurări sociale , urmare  aplicării cotei de CAS DE 15,8%  IN LOC DE 20,8 %. 

- plata unor  serviciu de deratizare , dezinsecţie şi dezinfecţie  , pentru care au fost 

luate in calcul   suprafeţe neconforme cu realitatea. 

Urmărirea  implementării recomandărilor. 

Este de a urmări daca scopul şi obiectivele mişiunii de audit public intern au fost corect 

formulate.  Urmărirea recomandărilor de către auditorul intern este un proces prin care se constata 
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caracterul adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor intreprinse de către conducerea 

entităţii/structurii auditate pe baza recomandărilor din Raportul de audit public intern. 

Compartimentul de Audit Intern întocmeşte Fisa de  urmărire a recomandărilor , verifica 

aplicarea recomandărilor la termenele stabilite şi periodic stadiul  implementării acestora. 

Conducătorul structurii de audit intern evaluate transmite auditorilor  la termenele stabilite  o Nota 

de informare asupra stadiului de aplicare a recomandărilor  formulate in Raportul de audit , 

respectiv despre şituaţiile in care termenele de aplicare nu pot fi respectate. 

De asemenea periodic se fac raportări despre progresele înregistrare. 

In anul 2016 urmărirea recomandărilor a fost realizată in condiţii optime, unele din 

recomandări fiind implementate şi altele fiind in curs  de implementare. 

In cadrul entităţilor unde a fost creat un cadru organizat privind monitorizarea, coordonarea  

şi indrumarea metodologică a implementării SCM, auditul a apreciat conformitatea  şi eficienţa 

activităţilor realizate  şi a formulat, acolo unde a fost cazul, recomandări menite să contribuie la 

îmbunătăţirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. 

 Aceste recomandări au vizat in principal:    

           -  asigurarea participării in  Comisia de monitorizare, coordonare  şi indrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul entităţilor a 

persoanelor care deţin competenţe adecvate pentru a percepe in mod corect „filozofia” şi 

principiile ce guvernează sfera controlului intern/managerial  şi a asigura facilitarea inţelegerii 

acestora de către intregul personal din entitate;  

          -   elaborarea de metodologii  de implementare a activităţilor SCM, prin intermediul cărora 

să se stabilească criterii specifice de implementare a standardelor de control intern, adaptate 

particularităţilor entităţilor publice  şi care să aşigure o bază obiectivă pentru evaluarea gradului de 

indeplinire a cerinţelor generale ale acestora;  

           - definirea elementelor care neceşită îmbunătăţiri pentru fiecare dispozitiv de control 

(obiective, indicatori, proceduri operaţionale  şi de sistem, manuale, ghiduri, metodologii, sisteme 

de informare  şi de pilotaj) implementat, pentru  a asigura adaptarea acestora la nevoile identificate 

pe baza evaluării riscurilor;   

            - stabilirea de instrumente suplimentare de control intern, menite să contribuie la o 

gestionare eficace a activităţilor şi, implicit, la diminuarea riscurilor reziduale.   

   Valoarea auditului intern este reprezentata de capacitatea  sa de a  îmbunătăţii sistemul de 

control intern al entităţii 

   In anul 2017 auditul intern a avut o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea sistemului 

decizional,  prin conşilierea şi consultanţa oferită pe tot parcursul anului, fie cu ocazia mişiunilor 

de conşiliere formalizate sau informale, fie in calitatea de membru in diferite comisii, comitete  şi 

grupuri de lucru in care a fost cooptat sau atunci când i s-a solicităt punctul de vedere privind 

anumite aspecte care  ţin de domeniul său de competenţă.   Din practica , rezulta ca  in timp ce 

ordonatorii de credite doresc ca auditul intern sa furnizeze asigurarea asupra riscurilor şi asupra 

cadrului general de control intern,  auditorii interni ar dorii sa joace un rol mai important prin 

consultanta pe care o pot acorda , prin împărtăşirea celor mai bune practici. In viitor auditorii 

interni ar trebuii sa caute căile care sa convingă managementul ca activităţile  de conşiliere pot 

genera valoare. 

    Auditul intern a avut,  in anul 2017, o contribuţie remarcabilă la îmbunătăţirea proceselor 

de management al riscurilor, de control  şi de guvernanţă, prin formularea de recomandări 

adecvate, fiind o prezenţă activă in cadrul activităţilor entităţilor publice. Cu toate că evaluările 

realizate in domeniul managementului riscurilor  şi procesului de guvernanţă sunt in faza de debut, 

din punct de vedere al strategiilor  şi al abordărilor de audit, rezultatele serviciilor de audit intern 

se înscriu pe o linie ascendentă.    

    Aprecierea nivelului de conştientizare generală a managementului cu privire la rolul 

auditului intern şi cu privire la valoarea adusă organizaţiei de auditul intern consta in calitatea 
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comunicării cu managementul şi acţiunile intreprinse de auditul intern pentru a-şi face cunoscut 

rolul şi importanta in cadrul entităţii. 

     Managementul măsoară valoarea primită din partea auditului intern prin conştientizarea 

faptului ca acesta contribuie la menţinerea unui nivel de risc acceptabil , astfel incât entitatea sa-şi 

poată atinge obiectivele. 

 

 

VIII. INFORMATIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
 

In  cadrul Primăriei Municipiului Motru, în urma dezvoltării schemei de organizare în 

funcţie de necesităţi, respectiv programul de informatizare a tuturor instituţiilor publice din 

întreaga ţară, îşi desfăşoară activitatea un compartiment de informatică. In acest sens, în anii 

anteriori anului 2015, s-a acţionat în direcţia lărgirii bazei de echipamente informatice cu finanţare 

UE şi din Bugetul Local, asigurându-se în acest fel baza informatică şi derularea unor operaţiuni 

de informatizare a serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul UAT Municipiul Motru.  

In acest mod UAT Municipiul Motru are în prezent următoarele dotări (soft + hard) 

obținute prin finanţări nerambursabile şi buget local: 

1. In domeniul hardware: 

- dotarea Consiliului Local Motru cu 100 PC-uri respectiv în funcţie de evoluţie Pentium, 

Dual Core, PC Laptop Pentium IV; 

- reţele informatice locale Ethernet in sediul Consiliului Local Motru, Direcţiei de 

cultură, sport şi tineret Motru şi sediul nou Serviciului de Taxe şi Impozite Locale 

Motru, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Motru, Serviciul 

Asistenţă şi Protecţie Socială, Biroul Registrul Agricol, Cadastru şi Agricultură  

montate aparent in padcabluri cu servere centrale); 

- dotarea Consiliului Local Motru cu 41 de imprimante de diverse tipuri (imprimante de 

reţea de mare capacitate, imprimante laser şi imprimante cu jet de cerneală); 

- dotarea cu periferice (scannere optice, surse neintreruptibile de tenşiune, etc.); 

- faxuri, xeroxuri FA4 şi FA3, aparat de plastifiat şi îndosariat; 

- centrală telefonică digitală şi circuit telefonic local; 

- dotarea cu instalaţii de climatizare a compartimentelor din cadrul Consiliului Local 

Motru. 

- dotarea cu 4 Servere specializate Fujitsu-Şiemens tip PRIMERGY TX200S2; 

- realizarea Reţelei Informatice Publice Locale Motru (RIPLM) cu fibră optică şi 

conectarea principalelor instituţii de invăţământ, Şcoala Generală nr. 2, Colegiul 

Naţional George Coşbuc,) Sediul Serviciului Impozite şi Taxe Locale Motru, Sediul 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Motru, Sediul Serviciul 

Asistenţă şi Protecţie Socială, Sediul Biroul Registrul Agricol, Cadastru şi Agricultură 

Casa de Cultură Municipală Motru, Biblioteca Municipală Motru şi Sediul Consiliului 

Local Motru. 

- conectare la reţeaua Internet prin provaider, printr-o linie inchiriată digitală cu flux total 

nelimitat RIPLM  de peste 100 Mb/s. 

- conectare Wirless 6 Mbps – conectare prin serviciu VPN RomTelecom pentru un POP 

locaţia – sediul Consiliului Local Motru, program derulat prin Ministerul 

Comunicaţiilor Societăţii Informaţionale. 

- Sistem de Supraveghere Video cu 45 camere video fixe de exterior şi 3 camere video de 

exterior, cu 6 servere specializate, 3 Rack-uri, 2 Stații de lucru client. 

2. In domeniul software: 

 Soft IP CCTV 48 canale (extenşibil nelimitat, facilități multiple) produs de un 

dezvoltator specializat IP CCTV,  
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 Program informatic privind colectarea taxelor şi impozitelor locale la persoane 

juridice; 

 Program informatic privind colectarea taxelor şi impozitelor locale la persoane fizice; 

 program informatic specializat in domeniul agricol, completarea registrului agricol şi 

interconectarea programului cu cele de la taxe şi impozite; 

 dotarea cu program de salarizare in cadrul compartimentului salarizare, resurse umane; 

 program informatic „Registrul de evidenţă a salariaţilor conform HG nr. 432/2004”; 

 miniprograme de salarizare pe card; 

 program „LegisStudio”,  pentru o mai bună cunoaştere, studiere şi aplicare a legislaţiei 

in vigoare, lucru extrem de util administraţiei locale. 

 Aplicaţie „ŞIGEST” – contabilitate bugetară. 

 Licenţe: 

o Licențe de utilizare aplicații SC Centrul de Calcul SA; 

o Licenţe SO Windows 98; 

o Licenţe SO Windows XP; 

o Licenţe Microsoft Office 2002 RO; 

o Licenţe Microsoft Office 2003 RO; 

o Licenţe program antivirus BitDefender; 

o Licenţe SO Windows Server Standard 2003; 

o Licenţe Microsoft Visual Fox Pro v.9.0. 

o Licenţă Autocad LT 2009. 

Până în anul 2015: 

3. s-a realizat o bună colaborare prin programele existente la nivel central, prin introducerea 

bazelor de date şi evaluarea acestora cu: Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Gorj, 

Direcţia Finanţelor Publice Gorj, Direcţia de Statistică, Camera de Comerţ Gorj şi Consiliul 

Judeţean Gorj şi Ministerul Comunicaţiilor Societăţii Informaţionale.  

4. s-a trecut la prima etapă de informatizare a Programului Guvernului, prin participare şi 

contribuire la consfătuirea Consiliului Judeţean Gorj cu participarea Asociaţiei 

Informaticienilor din România, stabilirea obiectivelor pentru realizarea unei reţele locale 

judeţene, urmând ca in ultima etapă, toate judeţele să fie interconectate pentru realizarea 

unei reţele naţionale privind administraţia publică din România, program  ce face parte 

dintr-o serie de programe stabilite la nivelul Consiliului Comunităţii Europene. 

5. s-au pus bazele racordării la sistemul informaţional al Agenţiei Naţionale pentru 

Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere – proiectul 

„Inchiderea Minelor şi Atenuarea Impactului Social”. 

6. s-a realizat, prin PHARE, compartiment de informare a cetăţenilor, punere la indemâna 

cetăţeanului a legislaţiei in vigoare, informaţii in domenii specifice zonei, actualizarea cu 

baza de date a programelor aflate in derulare la nivel de municipiu şi judeţ. 

7. s-au realizat pliante cu municipiul Motru şi s-a acţionat in direcţia integrării europene prin 

promovarea deschiderii şi descrieri zonale, deosebit de utile pentru cunoaşterea şi 

realizarea de relaţii cu alte comunităţi din ţară şi străinătate. 

8. s-a concretizat locaţia de memorie in cadrul serverului de e-mail al providerului Telecom: 

http://mail.primariamotru.ro  şi s-a trecut la utilizarea poştei electronice prin configurarea 

adresei primaria@primariamotru.ro, respectiv primar@primariamotru.ro. S-a concretizat 

adresa transferului de fişiere al Primăriei Municipiului Motru: ftp://ftp.primariamotru.ro. S-

a obţinut domeniul RNC propriu: primariamotru.ro. 

9. s-a trecut la colaborarea „on line” cu Departamentul de Statistică al României, conform 

legislaţiei in vigoare. 

10. s-a trecut la realizarea Managementului funcţiei publice şi contractuale prin operare „on 

line”. 

http://mail.primariamotru.ro/
mailto:primaria@primariamotru.ro
mailto:primaria@primariamotru.ro
ftp://ftp.primariamotru.ro/
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11. s-a infiinţat Monitorul informativ la nivelul municipiului Motru „MONITORUL DE 

MOTRU”, care să ofere transparenţă a conducerii locale şi o informare asupra activităţii şi 

Hotărârilor C.L. Motru.  

12. s-a acţionat pentru lărgirea bazei materiale hard şi soft. Există colaborări şi relaţii 

informaţionale in domeniu pentru promovarea noului in domeniu. 

13. s-a realizat formarea profeşională in domeniul informatic in vederea obţinerii a ECDL start 

şi final, conform legislaţiei in vigoare, a tuturor funcţionarilor publici din primărie. 

14. a fost modernizat profeşional Şite-ul Motru, pagini Web la pagina: www.primariamotru.ro. 

In anul 2017 a fost realizate: 

o updatarea cu noi informatii a  site-ului www.primariamotru.ro prin dl. Codiță Elvis specialist 

IT, fără a fi necesară contractarea unei firme economişindu-se fonduri de la buget. 

o s-au realizat reparații la calculatoarele din dotare prin înlocuiri de componente şi piese cu 

personalul propriu precum şi instalări de sisteme de operare și aplicații software, menținându-

se funcționarea la parametrii de funcționare activitatea IT in cadrul UAT Municipiul Motru. 

o s-a asigurat funcționarea aplicațiilor informative prin firma specializată SC Centrul de Calcul 

SA Tg-Jiu. 

PROBLEME IT 2017  

o Compartimentul a funcţionat în anul 2017 cu 2 cadre specializate, însă pentru realizarea 

obiectivelor, informatizarea completă a UAT Municipiul Motru precum și extinderea 

activităților informatice odată cu apariția noutăților legislative este necesară regândirea 

structurii organizatorice cu prevederea de mai mulți specialiști IT respectiv extinderea 

activităţii şi modernizarea administraţiei publice locale prin pregătirea funcţionarilor tuturor 

compartimentelor, birourilor şi serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Motru. 

o Având in vedere interdicția de achiziție de tehnică informatică, în baza ordonanțelor de urgență 

privind luarea unor măsuri de eficientizare a cheltuielilor publice, în anii anteriori precum și în 

anul 2016 nu au putut fi inlocuite echipamentele informatice uzate fizic și moral fiind 

necesare efectuarea de reparații pentru menţinerea in funcționare a acestora. Din lipsă de 

fonduri nu au putut fi cuprinse in buget propunerile privind achiziția de tehnică informatică 

nouă pentru anul 2017, astfel că actualmente ne confruntăm cu o serie de probleme funcționale 

pe hardware și lipsa de licențe necesare funcționării normale.  

o Din lipsă de fonduri în anul 2017 nu a putut fi realizată rețeaua informatică şi dotarea cu 

sistem de supraveghere în cadrul Casei de Cultură, obiectiv local care a fost dobândit prin 

hotărâre judecătoreacă şi nou cuprinsă în domeniul public al municipiului Motru. 

o Datorită complexității şi volumului mare de date de pe site-ul www.primăriamotru.ro și pentru 

aeste necesar mărirea spațiului de WEB HOSTING  și email.  

 

          PRINCIPALELE OBIECTIVE PE ANUL 2018  

Pentru anul 2018 ne-am propus ca, în concordanţă cu obiectivele majore ale instituţiei, să 

continuăm realizarea interoperatibilităţii între sistemele informatice ale primăriei, să întreţinem şi 

să dezvoltăm infrastructura TIC a sistemului informaţional propriu, să dezvoltăm cât mai multe 

servicii electronice pentru îmbunătăţirea relaţiei între cetăţeni şi administraţia publică locală. Un 

obiectiv important este integrarea datelor de interes public, publicate pe portalul Primăriei 

Municipiului Motru, pe portalul data.gov.ro, care este punctul central de acces pentru seturile de 

date deschise livrate de autoritățile şi instituţiile administrației publice, ajutând publicul să 

găsească, să descarce și să folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative. 

Ne-am propus să continuăm şi in anul 2018 cu analiza activităţilor şi proceselor sistemului 

informaţional din instituţie, a modului in care sunt exploatate aplicaţiile informatice, să identificăm 

activităţile noi intrate in sarcinile departamentelor din cadrul instituţiei şi să dezvoltăm sistemul 

informatic de management al documentelor şi al fluxurilor de lucru pentru a asigura exploatarea 

eficientă a acestuia şi a îmbunătăţi procesul decizional. 

http://www.primariamotru.ro/
http://www.primariamotru.ro/
http://www.primăriamotru.ro/
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- Implementarea retea wifi la nivel de municipiu 

- Schimbarea infrastructurii hardware pt ITL 

- O noua retea LAN pt biblioteca Municipala şi ITL 

- Implementarea administrarii centralizate 

- Continuarea implementarii Ghiseul.ro –plata cu autentificare 

- Update pentru statii de  lucru şi server ITL 
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 IX COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI PROIECTE 

COMUNITARE 
 

Pe parcursul anului 2017 compartimentul PPC a asigurat monitorizarea ex-post a 

obiectivelor realizate cu fonduri nerambursabile. Acestă monitorizare a presupus urmărirea 

realizării şi menţinerii indicatorilor asumaţi prin contractele de finanţare, asigurarea colaborării cu 

reprezentanţii ADR SV – Oltenia în procedurile de monitorizare a obiectivelor finalizate de UAT 
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Municipiul Motru in perioada de referinţă 2007 – 2013, care au presupus inclusiv vizite in teren şi 

întocmirea rapoartelor de durabilitate şi de vizită la obiectivele: Modernizare retele stradale zona 

T-uri, Modernizare retele stradale zona L+M-uri, Modernizare retele stradale zona Aleea 

Muncii” B1G B2G, Sistem supraveghere video in Municipiul Motru, jud. Gorj, Reabilitare 

camin social - Centru pentru asistenta persoanelor aflate in dificultate, Amenajare zona 

agrement (strand) str. Mărului mun. Motru. La obiectivul Modernizare rețele stradale zona 

L+M-uri, s-a făcut recepția finală la expirarea perioadei de garanție. 

 Angajaţii Compartimetului PPC au participat in anul 2017 la 9 seşiuni de informare 

organizate de ADR SV Oltenia şi la deplasări in vederea clarificării unor aspecte ce țin de 

accesarea de finanțări externe pe diferite programe. 

Compartimentul PPC a urmărit fiecare etapă a lansărilor programelor, atât in momentul 

intrării in consultare publică a Ghidurilor generale şi specifice ale solicitănţilor, cât şi in momentul 

deschiderii apelurilor de proiecte. In acest sens, Compartimentul PPC a procedat la informarea 

conducerii UAT Municipiul Motru cu privire la poşibilitatea accesării de finanţare şi a condițiilor 

care trebuie indeplinite de către solicitănt pentru următoarele programe de finanţare/obiective 

specifice: 

- POR - Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – clădiri publice- 

referat nr.337/05.01.2017, 

- POR - Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, 

a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuințelor,  

Operațiunea A- Clădiri rezidențiale – informare nr.2086/19.01.2017, 

- PNDL II- Informare nr.5059/13.02.2017, 

- POR - Axa prioritară 10, Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de 

investiții 10.1 Investițiile în educație, şi  formare, inclusiv în formare profeşională, 

pentru dobândirea de competențe și invățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului 

de participare la nivelul educaţiei timpurii şi invăţământului obligatoriu, in special 

pentru copii cu risc crescut de părăşire timpurie a sistemului – informare 

nr.14364/27.04.2017, 

- POR 2014-2020 Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 Operațiunea C – 

Iluminat Public” – informare nr.15096/04.05.2017, 

- POR Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de 

investiții Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la invăţământul 

profeşional şi tehnic şi invăţare pe tot parcursul vieţii – informare 

nr.20570/16.06.2017, 

- POR - Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, 

a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile in 

infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice şi in sectorul locuințelor,  

Operațiunea A- Clădiri rezidențiale – referat nr.26042/02.08.2017, 

- POR- Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2 - 

Reducerea emişiilor de carbon in zonele urbane bazată pe Planurile de Mobilitate 

Urbană Durabilă – referat nr.32146/20.09.2017, 

- POR Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – clădiri publice - 

referat nr.35879/18.10.2017, 

- POR Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de 

investiții Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la invăţământul 

profeşional şi tehnic şi invăţare pe tot parcursul vieţii – referat  

nr.43266/08.12.2017. 

Au fost depuse solicitări de finanțare :  
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-  AM POCA 2014-2020 proiectul Performanță și calitate in administrație publică 

locală din Municipiul Motru aflat in evaluare. 

-   MDRAPFE  prin programul PNDL II  pentru 27 de proiecte şi au fost aprobate  3 

proiecte,  

-  CNI - Subprogramul Așezăminte culturale  cererea nr.18700/31.05.2017 pentru 

Reabilitare şi consolidare Casa de cultură a municipiului Motru, 

- Ministerul Culturii – Centenarul Marii Uniri cererea nr.25756/31.07.2017 

Reabilitare Monumentul eroilor neamului, 

- MDRAPFE cererea nr.37625/31.10.2017 privind finanțarea unor obiective de 

infrastructură rutieră. 

Având în vedere solicitările cetățenilor municipiului Motru privind reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe și lansarea programului de finanțare -POR - Axa Prioritară 3, Prioritatea de 

Investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice şi in sectorul 

locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale,   Compartimentul PPC a realizat o campanie de 

informare prezentând cu ocazia mai multor intâlniri reprezentanților Asociatiilor de Proprietari şi 

cetățenilor , condițiile de accesare pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe. In acest sens 

au fost elaborate materiale informative care au fost distribuiet celor interesați şi a răspuns 

solicitărilor de clarificare venite din partea Asociațiilor de Proprietari. 

Membrii Compartimentului PPC au fost nominalizați in anul 2017 in 29 de dispoziţii 

emise de Primarul Municipiului Motru participând la mai multe activități :  

- Comisii de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice 

- Comisii de recepție 

- Comisii de organizarea de evenimente culturale 

- Înregistrarea UAT Mun. Motru in platforma online  PATRIMVEN a MFP 

- Comisii de inventariere a primoniului UAT 

- Comisii de urmarire a lucrărilor. 

Compartimentul PPC a contribuit la redactarea Listei de investiţii a UAT Municipiul 

Motru pentru anul 2018, cu includerea in aceasta a obiectivelor pentru care se vizează accesarea de 

finaţări din fonduri nerambursabile.  

 

Nr. 
crt 

Titlu proiect 

Valoare 
estimată 
proiect 

(lei) 

Denumire program de finanțare 
Axa prioritară/ 

Prioritatea de investiții 

Sume 
nerambursabile 

estimate 

Contribuție 
UAT 

estimată 

1 Reabilitare termică a 
Casei de Cultură a 
Municipiului Motru 

2.700.000 
POR/2017/3/3.1/B/2/BI 

AP 3.PI 3.1, OPERAȚIUNEA B 
2.270.000 430.000 

2 Reabilitare termică 
Cămin Social C7  

2.070.000 
POR/2017/3/3.1/B/2/BI 

AP 3.PI 3.1, OPERAȚIUNEA B 
2.028.600 41.400 

3 Reabilitare şi dotare 
Colegiul Tehnic Motru 

3.500.000 
POR/2017/ 

AP 10.PI 10.2 
3.430.000 70.000 

4 Reabilitare şi dotări 
Grădiniţa cu program 
prelungit nr.1 - Motru 

575.287,95 PNDL II 450.800 124.487,95 

5 Reabilitare şi dotare 
Grădiniţa nr. 7 Motru 

333.833,75 PNDL II 245.000 88.833,75 

6 Reabilitare şi dotare 
Şcoala gimnazială nr. 1 
Motru 

335.005,80 PNDL II 269.800 65.205,80 

7 Reabilitarea sistemului 
de  iluminat public in 

7.000.000 
POR/2018/3/3.1/C, 

AP 3, PI 3.1, OPERATIUNEA C 
6.860.000 140.000 
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mun. Motru, judeţul Gorj 

8 Proiect integrat la nivelul 
municipiului Motru in 
baza PMUD 

36.800.000 

POR/2017/3/3.2/1/, 
AXA PRIORITARĂ 3, 

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4e, 
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2 

36.064.000 736.000 

9 Modernizare B-dul Gării, 
Str. Primăverii, Str. 
Mesteacănului, Str. 
Motrului (limita 
Kuznețov) 

5.691.011 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, 
AP 13, PI 9B sau 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

5.577.190,78 113.820,22 

10 Modernizare 
aleeaVioletei, Castanului, 
Ghiocelului, 
Griviței,Pinului, Caisului, 
Lămâiței, Crizantemei, 
Platforma Complex 
Mijloc 

5.200.050 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, 
AP 13, PI 9B sau 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

5.096.049 104.001 

11 Modernizare Str. 
Magnoliilor, Aleea 
Zambilelor, Aleea 
Vișinului, Str. Tineretului 

8.169.450 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, 
AP 13, PI 9B sau 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

8.006.061 163.389 

12 Modernizare 
Casa Multiculturală 
Motru 

400.000 

POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, 
AP 13, PI 9B sau 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

392.000 8.000 

13 Reabilitare termică 
Spitalul Municipal Motru 

6.500.000 
POR/2017/3/3.1/B/2/BI 

AP 3.PI 3.1, OPERAȚIUNEA B 
6.370.000 130.000 

 

Greutăţi intâmpinate în derularea activităţii Compartimentului PPC: 

- Lansarea cu întârziere în consultare publică a ghidurilor specifice pe programele cu 

finanţare nerambursabilă; 

- Gradul ridicat de complexitate şi diverşitatea domeniilor vizate prin programele de 

finanţare; 

- Perioada scurtă dintre momentul lansării ghidurilor solicităntului şi momentul 

deschiderii apelurilor de proiecte; 

- Nevoia de a prioritiza şi pregăti proiectele de investitii în vederea elaborării unui 

portofoliu care să aşigure o accesare rapidă a fondurilor imediat dupa aprobarea și 

lansarea programelor;  

- Procedurile pentru accesarea fondurilor europene sunt din ce în ce mai laborioase, 

iar schimbările frecvente ale legislatiei complică procesul de intelegere a intregului 

mecanism. Fiecare nou interval de finantare a venit cu proceduri birocratice mult 

mai complexe şi mai consistente. Măsurile de şimplificare anunţate de Comisia 

europeană nu şi-au atins scopul, existând chiar oficiali de rang înalt din aparatul 

birocratic al U.E. care recunosc acest lucru; 

- Identificarea resurselor financiare de acoperire a cofinanţării proiectelor; 

- Identificarea terenurilor/clădirilor necesare pentru implementarea proiectelor şi 

clarificarea şituaţiei juridice a proprietăţii acestora; 

- Intervalul mare de timp necesar pentru realizarea documentelor de proprietate și a  

documentaţiilor tehnice necesare obiectivelor de investiţii (pornind de la 

procedurile de atribuire a contractelor până la elaborarea acestora); 

- Lipsa de operativitate în procedurile de colectare de date şi documente necesare 

întocmirii documentaţiei de accesare a fondurilor nerambursabile; 
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- Inexistenţa unor studii/analize statistice şi socio - economice la nivelul UAT 

Municipiul Motru, necesare identificării operative a grupurilor ţintă pentru 

proiectele care vizează capital uman. 

 

 

X. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ 

 A PERSOANELOR MOTRU 
   

          În anul 2017 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Motru, şi-a 

desfăşurat activitatea cu respectarea prevederilor legale şi a dispoziţiilor D.E.P.A.B.D., deservind 

pe linie de stare civilă cetăţenii municipiului Motru cât şi pe cei din zonele limitrofe, iar pe linie de 

evidenţă a persoanelor atât cetăţenii municipiului Motru cât şi pe cetăţenii localităţilor arondate 

serviciului: Bolboşi, Cătunele, Ciuperceni, Drăgoteşti, Glogova, Mătăsari, Samarineşti, Slivileşti, 

Văgiuleşti un număr total aproximativ 46.776 persoane. 

        I.  Activităţi pe linie de management 

 trimestrial, planurile de măsuri şi activităţi ale serviciului; 
 trimestrial, analiza de evaluare a activităţilor executate de SPCLEP Motru; 
 a fost întocmită lunar statistica activităţii de evidenţă a persoanelor -  anexa I; 
 lunar, graficele privind planificarea zilnică a lucrătorilor care desfăşoară activităţi 

de lucru cu publicul; 

 permanent, au fost prelucrate cu lucrătorii serviciilor actele normative, dispoziţiile 

DEPABD, precum  şi temele de pregătire profeşională transmise de DCJEP Gorj 

întocmindu-se doacumentele formalizate în acest sens; 

 trimestrial am participat la convocările metodologice organizate de către DCJEP 

Gorj pe linia evidentei persoanelor; 

 permanent s-a actualizat avizierul serviciului; 

 permanent a fost organizată şi desfăşurată activitatea de primire în audienţă a 

cetăţenilor 

 s-au întocmit şi transmis către DCJEP Gorj documentele privind monitorizarea  
indicatorilor  specifici de activitate prevăzute de metodologia DEPAABD nr. 
3462829 din 16.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare şi alte 
metodologii de lucru  după cum urmează: 

o zilnic, situaţia indicatorilor privind actele de identitate; 
o lunar, statistica activităţii de evidenţă a persoanelor; 
o lunar, analiza activităţii desfăşurate de către SPCLEP Motru pe linia punerii 

în legalitate cu acte de identitate şi acte de stare civilă a cetăţenilor de 
etnie romă. 

o trimestrial, sinteza activităţilor desfăşurate pe linia stabilirii domiciliului in 

România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova; 
o trimestrial, analiza activităţii de punere in legalitate cu acte de stare civilă şi 

acte de identitate a persoanlor asistate în unităţile sanitate şi de protecţie 

socială şi centre maternale, minori şi majori; 
o trimestrial, situaţia privind cererile pentru inscrierea menţiunii de stabilire a 

reşedinţei în buletinele de identitate, pentru care a fost necesară preluarea 

imaginii datelor; 

II. Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor 

 au fost primite un număr de 5289 cereri de eliberare a actelor de identitate depuse de 

către cetăţeni la ghişeul serviciului; 
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 au fost primite un număr de 273 cereri de inscriere a menţiunii de stabilire a reşedinţei 

în actele de identitate depuse de către cetăţeni la ghiseul serviciului; 

 au fost eliberate un număr de 5101 acte de identitate din care 4869 cărţi de identitate şi 

123 cărţi de identitate provizorii; 

 au fost preluate în sistem informatizat un nr. de 5194 imagini ale cetăţenilor cu ocazia 

depunerii cererilor de eliberare a actelor de identitate sau de stabilire a reşedinţei; 

 au fost executate 9 activităţi de preluare a imaginii cu camera mobilă in conditiile legii; 

 au fost desfăşurate activităţi pe linia reducerii numărului de persoane care nu au 

solicităte eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege în baza Dispoziţiei comune 

DEPABD – IGPR nr. 3880113/4/12.01.2017 astfel: 

 au fost listate un număr de 674 invitaţii pentru persoanele restanţiere in  anul 2017, din 

care 579 trimise prin poştă, iar 95 persoane au fost puse in legalitate; 

 au fost efectuate 48 controale in vederea punerii in legalitate a persoanelor internate pe 

linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă în anul 2017, la Spitalul municipiului 

Motru, Secţia Maternitate, şi la cele 3  unităţi de protecţie socială aflate pe raza de 

competenţă a SPCLEP Motru,  

 permanent  au fost desfîşurate activitpţile in baza Planului de măsuri la DEPABD nr. 

3485843/23.03.2015 pentru punerea in legalitate cu acte de identitate a populaţie de 

etnie romă; 

 permanent  au fost desfăşurate activităţile în baza Planului de măsuri la DEPABD nr. 

3408704/14.01.2014 pe linia stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români 

originari din Republica Moldova; 

 a fost efectuată inventarierea rebutului de cărţi de identitate, aferentă anului 2017 
ocazie cu care au fost anulate un număr de 12 acte de identitate din care 3 C.I. şi 9 
C.I.P . 

 au fost distruse pe bază de proces-verbal, prin ardere un număr total de 3301 acte de 

identitate, 836 cărţi de alegător şi 78 buletine de identitate, recuperate la ghişeu in 

cursul anului 2017, 207 buletine de identitate ca au apartinut persoanelor decedate, 

precum şi 10 declaraţii ale aparţinătorilor privind lipsa actului de identitate al 

decedatului in anul 2017; 
 permanent au fost desfăşurate activităţile privind actele de identitate găsite; 

 au fost realizate activităţile specifice de gestionare a informaţiilor introduse de 

DEPABD în SINS,  conform indrumării nr. 13/28.10.2016, respectivau fost înaintate  

adresele pentru semnalarea în SINS/ ştergerea semnalărilor in ŞINS a 14 cărţi de 

identitate aflate în termen de valabilitate, din care: 2 reţinute datorită existenţei unei 

semnalări de către autorităţilor publice, 1 carte de identitate găsită în diferite 

împrejurări şi predată autorităţilor publice de către titulari sau de către alte persoane,  6 

declarate furate şi 5 ale persoanelor decedate; 
 Au fost întocmite lunar,  procesele – verbale de scădere din gestiune a cărţilor de 

identitate provizorii; 
 Permanente au fost transmise către DEPABD dispozitivele penale  comunicate de  

instanţele de judecată conform prevederilor HG nr. 1375/2006; 
 Permanent au fost completate rubricile specifice din formularul E401, la solicitărea 

persoanelor fizice sau instituţiilor abilitate; 
III.Pe linie informatică 

 a fost actualizat RNEP cu datele din documentele prezentate  de cetăţenii care solicită 

eliberarea actului de identitate sau inscrierea menţinuii de reşedinţă în actul de 

identitate pentru 5371 persoane; 
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 a fost actualizat RNEP cu informaţiile preluate din comunicările autorităţilor 

competente astfel: 

 au fost operate un număr de 452 de menţiuni cu informaţii privind decesul; 

 au fost luate în evidenţă un număr de 377 de persoane din care: 369 la naştere şi 7 

persoane ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate in România şi 1 care a 

dobândit cetăţenia română;  

 au fost operate un număr de 101 menţiuni cu privire la schimbarea numelui prin 

căsătorie primite de la starea civilă şi 8 mentiuni de divorţ primite de la judecătorie 

notariat şi/ sau starea civilă;  

 au fost preluate în sistem informatizat un nr. de 5140 imagini ale cetăţenilor cu ocazia 

depunerii cererilor de eliberare a acetlor de identitate sau de stabilire a reşedintei; 

 a fost actualizat RNEP cu data inmânării a  5.071 acte de identitate; 

 permanent a fost desfăşurare activităţi în scopul asigurării coerenţei Registrului 

Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

 au fost verificate in R.N.E.P. un număr de 10.448 de persoane, din care 10.423 pentru 

M.A.I., 12 pentru alte ministere, şi 13 pentru persoane fizice. 

 Permanent au fost executate activităţi de intreţinere preventivă a echipamentelor din 

dotare; 

IV. Activităţi pe linia Legii 677/2001 pentru bprotecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date: 

o Pe linia Legii 677/2001 au fost primite un nr de 418 lucrări care au fost soluţionate în 

termenul legal;    

 V. Activităţi pe linie de secretariat: 

o   Pe  linie de secretariat au fost înregistrare un nr. de 2161 lucrări cu caracter general. 

o Au fost înregistrate  în toate registrele in Registrul unic constituit la nivelul serviciului.     

A fost primită şi transmisă corespondenţa prin poşta militară/ electronică; 

o Au fost arhivate documentele rezultate din activitatea serviciului conform 

nomenclatorului arhivistic. 

VI. Pe linie de stare civilă 

 au fost înregistrate în registre un număr total de 369 de acte de stare civilă, din care: 91 

acte de naştere, 154 acte de căsătorie, 124 acte de deces; 

 au fost întocmite şi eliberate un număr total de 984 de certificate de stare civilă,din 

care: 612 certificate de naştere, 225 certificate de căsătorie, 147 certificate de deces; 

 au fost întocmite şi comunicate DJS Gorj un număr total de 397 buletine statistice din 

care: 91de naştere, 154 de căsătorie, 124 de deces; 

  au fost înregistrate un număr total de 40 acte speciale, din care: 40 transcrieri 

(naştere:31, căsătorie: 4, deces:5); 

 au fost efectuate verificări în vederea soluţionării unui număr de 5  dosare  de 

rectificare acte de stare civilă; 

 au fost întocmite şi comunicate diferitelor instituţii, potrivit legii, un număr total de 805 

extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă,din care: 476 de naştere, 227  de căsătorie, 102 

de deces; 

 au fost operate şi înaintate spre operare un număr total de 1194 de comunicări de 

menţiune pe marginea actelor de stare civilă; 

 au fost atribuite  un nr. de 91 - C.N.P. – uri din  listele de coduri precalculate; 

 au fost înaintate către structura de evidenţă din cadrul serviciului/ şi sau către structurile 

de evidenţă de la utimul domiciliu : 91  - comunicări de naştere pentru născuţii vii şi 124 acte de 

identitate pentru persoanele decedate; 
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          Starea şi practica disciplinară la nivelul S.P.C.L.E.P. Motru, este bună, lucrătorii 

serviciului se preocupă de executarea sarcinilor de serviciu, de studierea, însuşirea şi aplicarea 

tuturor prevederilor legate izvorâte din legi sau alte acte normative, in vederea obţinerii de 

rezultate bune şi foarte bune in activitate.  

 

XI. BIROU  REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI  

AGRICULTURĂ 

 

In cadrul biroului Registrul  Agricol, Cadastru și Agricultură, in anul 2017, s-au desfăşurat  

următoarele activităţi: 

- s- au eliberat adeverinţe pentru 535 proprietari după registrul agricol. 

- s- au întocmit procese-verbale de punere în posesie pentru 535 proprietari. 

      -     s-au eliberat 35 procese-verbale cu schiţe teren pentru care s-au eliberat titluri de 

proprietate astfel:  

 10 titluri de proprietate pentru teren cu vegetație forestieră; 

 25 titluri de proprietate pentru teren agricol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- s-au înaintat adrese către Judecătoria  Motru şi Tribunalul Gorj pentru soluţionarea 

proprietăţii pentru 680 cazuri. 

- în anul 2017 s-au întocmit un număr de 535 documentaţii şi s-au scris 35 titluri de 

proprietate, conform schiţelor topografice, tarlale pe sate. 

- am deschis poziţiile de rol pe sate, pentru parcelele unde s-a făcut punerea în poseşie. 

- am înaintat situaţia terenurilor din intravilanul localităţilor componente ale 

Municipiului Motru conform evidenţelor cadastrale şi a registrelor agricole pe 

localităţi pentru plata impozitelor pe categorii de foloşinţă şi zone A,B,C,D pentru 710 

poziţii din registrul agricol. 

In cadrul compartimentului Registru Agricol, în anul 2017, s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

- efectuarea unui nr.de 22 adeverinţe de şomaj în vederea acordării ajutorului social. 

- comunicări către Serviciul Taxe şi Impozite Locale referitor la crearea unor noi poziţii 

de rol in registrele agricole, în urma modificării tranzacţiilor sau diferite modificări de 

terenuri sau construcţii, într-un număr de 710 adrese. 

- s-au eliberat 1845 adeverinţe la persoane fizice şi juridice, către diferite unităţi: 

A.P.I.A,  S.C. Electrica, S.C. U.A.A.T.A., in vederea efectuării de contracte, 

abonamente pentru telefonia mobilă, electricitate  etc. 

- eliberarea unui număr de 610 adeverinţe privind componenţa gospodăriei. 

- efectuarea unui număr de 350 adrese către diferite persoane juridice,în vederea 

deschiderii de rol in Registrele Agricole tip 5 şi 6 sau completarea dosarelor existente, 

cu documente. 

- completarea unui număr de 912 adeverinţe pentru S.P.C.L.E.P Motru, în vederea 

preschimbării actelor de identitate, schimbări de nume sau eliberare C.I .la 14 ani. 

- efectuarea unui număr de 1015 adrese către persoanele fizice in vederea efectuării unor 

confruntări privind terenurile deţinute şi departajarea pe categorii de folosinţă a 

terenului agricol deţinut de fiecare propritar, acolo unde nu există titluri de proprietate, 

dar proprietarii deţin în folosinţă aceste terenuri, precum şi la deţinătorii de titluri de 

proprietate acest lucru efectuindu-se datorită schimbării categoriilor de folosinţă a 

terenurilor, de către proprietarii de terenuri. 

- efectuarea de înscrieri de terenuri în baza declaraţiilor pe proprie răspundere, a 

contractelor de vânzare cumpărare deţinute, precum şi în baza titlurilor de proprietate 

emise,un număr de 215 proprietari. 
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- înscrierea şi ţinerea la zi a evidenţelor din registrele agricole privind componenţa 

gospodăriei – inclusiv codurile numerice persoanale ale fiecărui membru din fiecare 

gospodărie în parte, înscrierea suprafeţelor de teren deţinute în proprietate, modul de 

utilizare a suprafeţelor de teren agricole deţinute, departajarea suprafeţelor agricole, pe 

culturi, număr de pomi fructiferi la fiecare gospodărie în parte, construcţiile existente, 

utilajele, instalaţiile agricole şi mijloacele de transport existente şi nu in ultimul rând 

existenţa şi mişcarea efectivelor de animale, la toate persoanele fizice şi juridice 

deţinătoare de aceste bunuri, de pe raza Municipiului Motru şi a celorlalte 8 localităţi 

de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Motru. 

- eliberarea unui număr de 10 atestate de producător şi carnete de comercializare un 

numar de 48. 

- întocmirea şi ţinerea la zi a registrului centralizator şi a registrelor pe calculator în 

număr de  48. 

- întocmirea dărilor de seamă statistice către Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj. 

- completarea şi ţinerea la zi a poziţiilor de rol la un număr de 752 poziţii ale străinilor, 

adică persoane fizice deţinătoare de terenuri sau construcţii, pe raza Municipiului 

Motru sau a localităților aparținătoare acestuia. 

- au fost întocmite 98 de dosare pentru afișarea cererilor de vânzare a terenului agricol 

din extravilan, conform Legii 17/2014, ulterior eliberându-se 45 de adeverinţe pentru 

libera vânzare a terenului agricol din extravilan.   

 
 

 XII. SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, 

 INVESTIŢII, AUTORIZARI, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 

 

      Pe parcursul anului 2017, în cadrul SERV UATIADC s-au derulat activități diverse după cum 

urmează : 

 au fost un nr. de 176 dosare solicitând eliberarea  Certificatelor de Urbanism, 

iar în urma verificării acestora privind legalitatea actelor au fost întocmite şi eliberate 

un nr. de 176 Certificate de Urbanism. 

 au fost un nr. de 100 dosare solicitând eliberarea Autorizațiilor de Construire, 

iar in urma verificării acestora privind legalitatea actelor au fost întocmite şi eliberate 

un nr. de 100 Autorizații de Construire. 

 pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism și Autorizațiilor de Construire s-au 

efectuat deplasări în teren pentru constatarea la fața locului a celor solicităte. 

 s-au verificat și soluționat sesizările cetățenilor, după deplasarea în teren și 

verificarea celor sesizate. 

 s-au eliberat pentru toate racordurile (energie electrică, gaze naturale) Autorizații de 

racord/branșament un nr. de 106. 

 s-au întocmit și transmis către ITL, Registrul Agricol și OCPI situaţia cu scoaterea 

din circuitul agricol a terenurilor pentru care s-au eliberat Autorizații de Construire; 

 întocmit și transmis către I.S.C situaţia Autorizațiilor de Construire cu stadii fizice 

de execuție la sfârşitul fiecărei luni după verificarea acestora în teren; 

 întocmit și transmis către C J Gorj  situaţia Autorizațiilor de Construire cu stadii 

fizice de execuție la sfârşitul fiecărei luni ; 

 întocmit și afișat la sediul Primăriei situaţia lunară cu Certificatele de Urbanism; 

 întocmit și afișat la sediul Primăriei situaţia lunară cu Autorizațiile de Construire 

conform Legii 544/12.10.2001; 

 s-au efectuat prelungiri la Certificatele de Urbanism la care au fost solicitări ; 
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 s-au efectuat prelungiri la Autorizatiile de Construire la care au fost solicitări; 

 s-au trimis inștiințări pentru toate lucrările la care expiră durata de execuție conform 

Autorizațiilor de Construire  in vederea prezentării acestora pentru realizarea recepției 

la terminarea lucrărilor inclusiv regularizarea taxei Autorizației de Construire; 

 s-au urmărit achitarea acesteia in același timp conform legii, s-a inștiințat ISC de 

finalizarea lucrărilor autorizate şi calculul taxei pe cota corespunzătoare legii pentru 

ISC; 

 s-au întocmit certificatele constatatoare pentru toate construcțiile la care au fost 

solicitări; 

 s-a participat în comisiile de recepție  pentru toate obiectivele conform dispoziţiilor 

primite; 

 s-a participat în comisiile de licitație pentru toate obiectivele conform dispoziţiilor 

primite; 

 s-a urmărit în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse de ISC prin actele de control; 

 s-a urmărit în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse de C.J.Gorj prin actele de 

control; 

 s-a întocmit lista anuală de investiții şi s-au supus aprobării C.L toate modificările 

survenite pe parcursul anului; 

 s-au întocmit grafice de urmărire pe perioada de garanție și informare semestrială la 

obiectivele de investiții indiferent de sursa de finanțare; 

 s-a urmărit comportarea în timp, exploatare întreținere  a clădirilor  propunând 

măsurile ce se impun în cazul apariției unor vicii ascunse din punct de vedere al 

rezistenței şi stabilității; 

 s-a urmărit din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric al lucrărilor în 

execuție; 

 s-a asigurat asistența tehnică urmărind executarea lucrărilor conform proiectului şi 

normelor tehnice in vigoare; 

 s-au  asigurat  și obținut toate documentele necesare în vederea întocmirii cărții 

tehnice a construcției; 

 s-au întocmit rapoartele de specialitate pentru toate problemele apărute in cadrul 

serviciului. 

 s-a realizat corespondența cu firma care a câștigat realizarea P.M.U.D al 

Municipiului.Motru cu privire la partea de documentație care trebuie supusă dezbaterii 

publice şi  aprobării Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

 s-a receptionat şi aprobat Planul de Mobilitate Urbană  Durabilă al Mun.Motru; 

 s-a receptionat  și aprobat Master - Planul privind alimentarea cu energie termică a 

consumatorilor din Municipiul Motru. s-a întocmit tema de proiectare , nota 

conceptuala şi referatul de necesitate  la obiectivul de investiții " DALI -  Reabilitare şi 

dotare Grădinița cu P.P  nr.1 Motru ". 

 s-a întocmit caietul de sarcini,  referatul de necesitate  privind proiectul ,,STUDIU 

DE TRAFIC MOTRU ". 

 s-a aprobat opțiunea tehnico - economică " Montarea unui cazan nou de abur 

de 50t/h, a cărui specificație va include prevederea unor arzătoare de gaz metan 

suficiente pentru a asigura funcționarea stabilă a cazanului la cel puțin 40 din sarcina 

nominală a cazanului cu realizarea lucrărilor necesare pentru conformarea la cerințele 

de mediu – Reabilitare – Clădiri Puncte și Stații termice, Instalații in Puncte şi Stații 

termice, Conducte de transport (intre centrală şi punctele şi stațiile termice), Conducte 

de distribuție apă menajeră şi incălzire (până la limita locuințelor) " aferentă Master-

Planului. 
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 s-au urmărit lucrările  privind execuția obiectivului "Achiziție , montaj şi punere in 

funcțiune cazan de apă caldă cu anexe având putere termică de 3-4 GCAL/H din producție de 

serie echipat cu arzător pe CLU  şi posibilitatea de trecere pe gaze naturale" 

 s-a întocmit tema de proiectare , nota conceptuala şi referatul de necesitate  la 

obiectivul de investiții " DALI- Reabilitare şi dotare Grădinița nr.7 Motru" . 

 s-a întocmit tema de proiectare , nota conceptuala şi referatul de necesitate  la 

obiectivul de investiții " DALI - Reabilitare şi dotare Școala Gimnazială nr.1 Motru " . 

 s-a întocmit tema de proiectare , nota conceptuala şi referatul de necesitate  la 

obiectivul de investiții " DALI -  Reabilitare şi dotare Grădinița cu P.P  nr.1 Motru  

 s-a  receptionat şi aprobat documentația DALI pentru obiectivul de investiții " 

Reabilitare şi dotare Grădinița nr.7 Motru" cu indicatorii tehnico- economici. 

 s-a receptionat şi aprobat documentația DALI pentru obiectivul de investiții " 

Reabilitare şi dotare Școala Gimnazială nr.1 Motru " cu indicatorii tehnico- economici. 

 s-a receptionat şi s-a aprobat documentația DALI pentru obiectivul de investiții " 

Reabilitare şi dotare Grădinița cu P.P  nr.1 Motru " cu indicatorii tehnico- economici. 

 s-a întocmit tema de proiectare , nota conceptuala , referatul de necesitate  la 

obiectivul de investiții,s-a aprobat documentația tehnică pentru obţinerea autorizației de 

securitate la incendiu și sistem detecție și avertizare la inceput de incendiu pentru obiectivul de 

investiții "Amenajarea şi dotarea Pieței Centrale Motru cu indicatorii tehnico-economici ". 

 s-a întocmit tema de proiectare , nota conceptuala şi referatul de necesitate  la 

obiectivul de investiții " sistematizare pe verticala pentru amenajare  targ saptamanal, 

alimentare cu apa şi energie electrica Motru ". 

 s-a recepţionat şi aprobat  obiectivul de investiții " sistematizare pe verticală pentru 

amenajare  târg saptamanal, alimentare cu apă şi energie electrică Motru " 

 s-a urmărit, verificat și semnat facturile emise de constructor pentru lucrările 

contractate cu Consiliul Local Motru; 

 s-au făcut constatări în teren și s-au întocmit Procese - Verbale de Constatare şi 

sancționare a abaterilor privind disciplina în construcții în nr. de 7; 

 s-au întocmit și transmis toate situațiile lunare, trimestriale și anuale către Statistică 

Gorj. 

 au fost  duse la indeplinire toate cerințele Curții de Conturi atât în timpul controlului 

cât şi după (verificări in teren, constatări şi luat măsuri, procese-verbale de recepție); 

 asigură activitatea de arhivare prin numerotarea actelor de autoritate publică legarea  

și predarea acestora conform legii; 

Membrii serviciului UATIADC au participat și la alte activități ale administrației publice 

prin dispozițiile primite ; 

 

XIII. SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, 

 LUCRĂRI PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
 

Având în vedere Regulamentul de Ordine Interioară, Organigrama şi  Ştatul de funcţii pe 

anul 2017,  activitatea serviciului CSPLPPM s-a concretizat în următoarele activităţi: 

 s-au întocmit un număr de 55 Rapoarte de Specialitate în baza cărora au fost adoptate tot 

atâtea hotărâri ale Consiliului Local Motru care au fost duse la îndeplinire sau urmează să fie duse 

la îndeplinire; 

 au fost verificate şi semnate situaţiile de lucrări,  întocmite ordonanţările  la plată pentru 

lucrările executate lunar de către S.C. Direcţia Publică Motru S.A. privind următoarele activităţi : 

-  măturat şi transportat gunoi ; 
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- întreţinere spaţii verzi ; 

- întreţinere iluminat public ; 

- toate cheltuielile aferente blocurilor de locuinţe sociale C7 şi parter C3 ( chirie, apă, 

curent electric, gunoi, căldură); 

- toate cheltuielile aferente adăpostului de câini; 

Au fost întocmite Note de constatare, au fost date Comenzi , au fost verificate şituaţiile de 

lucrări şi recepţionate lucrările executate de S.C. Direcţia Publică Motru S.A. cu privire la :      

   programul de infrumuseţare in Municipiul Motru ;  

   achiziţie şi plantare material săditor 

   marcaje rutiere longitudinale şi transversale pe străzile din Municipiul Motru; 

 pietruiri în Municipiul Motru şi la sate ; 

 rampe pentru persoane cu handicap ; 

 executat şi montat mobilier stradal ; 

 executat şi montat semne de circulaţie; 

 încărcat şi transportat pământ din rigolele aferente drumurilor din satele 

aparţinătoare Municipiului Motru; 

 reparaţii podeţ Roşiuţa; 

 amenajat rigole sat Leurda; 

 amenajat rigole sat Horăşti; 

 reparaţii Sediu ALDE; 

 reparaţii Staţii călători; 

 reparatii tronson B etaj IV Spital Municipal Motru; 

 achiziţie şi montaj instalaţii iluminat festiv pentru perioada sarbatorilor de iarnă; 

 stropit străzile din Municipiul Motru in perioada de vară ( in zilele de caniculă); 

 reparaţii Sală de Sport Colegiul Tehnic Motru; 

 deszăpezit străzile din Municipiul Motru; 

 s-au eliberat un număr de 10  autorizaţii taxi: 

 s-au eliberat un număr de 392 permise de liberă trecere; 

 s-au înregistrat un număr de 15 utilaje agricole, inclusiv utilaje cu tracţiune animală; 

In evidenţele compartimentului contracte există  pe rol: 

- 295 contracte de conceşiune teren;  

- 1 contract de concesiune servicii;  

- 6 contracte de închiriere teren;  

- 5 contracte de închiriere spaţii; 

- 152 contracte de vânzare-cumpărare cu plata in rate locuinţă din care la 

12 contracte au fost eşalonate ratele;  

- 7 contracte de vânzare cumpărare spaţii policlinică;  

 Pentru toate contractele din evidenţă s-a deschis poziţie pentru urmărirea încasărilor  

din anul 2017 şi s-a  întocmit : 

 situaţia încasărilor la 31.12.2017 transmisă la contabilitate; 

 situaţia soldurilor la 31.12.2017  transmisă la contabilitate; 

 situaţia veniturilor de incasat in 2017 transmisă la contabilitate; 

 situaţia procentului de incasare in 2017 transmisă la contabilitate şi ITL; 

 situaţia încasărilor la fiecare sfârşit de lună pe surse transmisă la contabilitate; 

 s-a actualizat cu rata inflaţiei redevenţa la toate contractele de concesiune şi 

închiriere teren şi spaţii; 

 s-a actualizat cu rata inflaţiei redevenţa la toate contractele de concesiune 

servicii 

 s-au calculat la fiecare început de lună sumele de încasat pentru luna respectivă 

pe fiecare sursă în parte; 
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 s-au calculat penalităţi de întârziere la plăţile cu termene depăşite; 

 s-a întocmit lunar situaţia soldurilor la contractele de vânzare – cumpărare cu 

plata în rate; 

 s-a  întocmit lunar situaţia încasarilor şi s-a transmis la contabilitate; 

 s-au emis zilnic chitanţe, totalul incasarilor in 2017 fiind de 192.729,38 lei; 

 s-a verificat situaţia în evidenţe şi s-au vizat 1700 certificate fiscale; 

 s-au emis   facturi trimestriale la BCR, CEC şi SC VP MAGASSIN SRL; 

 pentru contractele cu termene de plată s-au trimis 233 înştiinţări de plată; 

 s-au întocmit referate pentru acţionarea în instanţă în vederea recuperării 

sumelor datorate pe calea instanţelor judecătoreşti; 

 s-au actualizat debitele de recuperat din referatele pe care le-am întocmit la 

solicitărea compartimentului juridic; 

 s-au întocmit  acte aditionale la contractele de inchiriere  pentru spaţiile 

proprietatea CL Motru pentru sediu PMP ; 

 s-a întocmit acte aditionale la contractele de conceşiune teren în urma vânzării 

construcţiilor, cu schimbarea titularului de contract şi la solicitărea acestora în 

baza Lg. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

actualizată şi republicată; 

 au fost  făcute modificările necesare in evidenţe in caz de preluare contract prin 

act aditional; 

 s-au întocmit şi s-a transmis situaţia contractelor de concesiune, inchiriere şi 

vânzare la ITL; 

 s-au urmărit zilnic încasările din chirii, concesiuni şi vânzări  în casierie şi 

întocmit zilnic situaţia încasărilor;  

 s-au întocmit diverse situaţii la solicitărea auditorilor în urma controlului Curtii 

de Conturi; 

 s-a dat răspuns la  diverse solicitări ale contribuabililor în termen legal; 

 s-au solicitat, pentru a clarifica diverse solicitări date de la Registrul Comerţului, 

Evidenţa Populaţiei, Camera Notarilor Publici şi Administraţia Finanţelor; 

 s-au întocmit situaţii din evidenţe pentru solicitări diverse: reeşalonări, plăţi 

anticipate, solduri contracte ; 

 s-au descărcat în evidenţe plăţi efectuate prin viramente bancare şi executare 

silită; 

 s-au întocmit referate şi informări pentru anumite situaţii din evidenţe care 

necesitau sprijin la alte compartimente. 

 S-au solicitat de la alte compartimente diverse documente  necesare pentru a se 

ţine o evidenţă clară şi corectă; 

 In cursul acestui an, au fost demarate şi finalizate lucrările la obiectivul „ 

INCHIDERE ŞI URMĂRIRE POST INCHIDERE DEPOZIT DEŞEURI 

MENAJERE MUNICIPIUL MOTRU”. 

 Au fost executate, în urma referatelor de necesitate şi a caietului de sarcini, 

lucrări de acoperire  cu strat de argilă a depozitului de zgură de la SC UATAA 

SA Motru; 
 S-au făcut deplasări în teren, împreună cu garda de mediu, pentru rezolvarea 

sesizărilor cetăţenilor pe probleme de mediu; 

 au fost verificate un număr de 452 de documentaţii  depuse de agenţii 

economici, conform Regulamentului aprobat prin HCL, în vederea autorizării 

punctelor de lucru de pe raza UAT Motru ; 

 au fost întocmite 452 autorizaţii de funcţionare, la solicitărea agenţilor 

economici din Municipiul Motru şi în baza documentaţiei depuse de aceştia; 
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 s-au efectuat  controale,  împreună cu Poliţia Locală Motru, la agenţii economici 

cu puncte de lucru pe raza Municipiului Motru, în vederea depistării celor 

neautorizaţi şi verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 12/1990, 

actualizată ;   

 s-au întocmit răspunsuri cu privire la sesizările, reclamaţiile sau adresele primite 

de la diverse persoane fizice sau juridice cu probleme care privesc Serviciul 

CSPLPPM;  

 au fost eliberate, la cerere,  un număr  de 381 Certificate Nomenclatură Stradală; 

 au fost eliberate, la cerere,  un număr de  75 adeverinţe de achitare integrală a 

locuinţelor cumpărate cu plata în rate; 

 au fost eliberate, la cerere,  un număr de 17 adeverinţe din care să reiasă că 

autovehiculele nu ocupă domeniul public al Municipiului Motru necesare la 

Poliţia Rutieră Gorj pentru radierea autovehiculelor ; 

 s-au întocmit 31 de  referate in ceea ce priveşte activitatea serviciului ( 

constituirea de comisii pentru achiziţii de servicii, lucrări); 

 funcţionarii publici din cadrul serviciului au întocmit un nr. de 27 note de 

constatare în vederea  executorii de lucrări de reparaţii la obiective proprietatea 

Municipiului Motru; 

 funcţionarii publici din cadrul serviciului au participat în urma  dispoziţiilor 

emise de Primarul Municipiului Motru, la recepţionarea lucrărilor şi reparaţiilor 

precum şi la achiziţionarea de produse; 

 întocmirea actelor adiţionale ( in număr de 8) cu prelungirea duratei la 

contractele de închiriere încheiate cu Centru de Afaceri Leurda; 

 întocmirea Actelor adiţionale la contractele de delegare gestiune ale Serviciilor 

Publice delegate către SC Direcţia Publică Motru; 

 întocmirea de regulamente aferente serviciilor publice; 

 întocmirea  şi transmiterea lunară la Consiliul Judeţean a machetelor pentru 

monitorizarea serviciilor de utilităţi  publice ; 

 întocmirea anuală a documentaţiei şi depunerea acesteia la ARR Gorj pentru 

obţinerea Certificatelor de transport persoane in cont propriu şi a copiei 

conforme a acestuia pentru microbuzul şcolar; 

 s-au emis, la cerere, un număr de 5 licenţe de traseu pentru curse regulate 

speciale in baza documentaţiei depusă de transportatori  la Primăria 

Municipiului Motru şi a H.C.L. Motru ; 

 s-a răspuns la un număr de  75 sesizări în ceea ce priveşte serviciile comunitare 

de utilităţi publice ( apă şi canalizare, iluminat public, agent termic); 

 s-a întocmit un număr de 17  adrese ca răspuns la sesizări şi reclamaţii cu privire 

la activitatea serviciului; 

 s-a întocmit un număr de 32 situaţii privind serviciile publice la cererea 

instituţiilor publice şi autorităţilor de reglementare şi transmiterea către acestea; 

 s-a întocmit un număr de 10 caiete de sarcini  şi referate  de necesitate necesare 

pentru achiziţionarea de produse sau servicii; 

 s-au întocmit şi s-au transmis către Consiliul Judeţean 17 adrese privind 

executarea podeţelor în dreptul gospodăriilor pe DJ 671B pe care se execută 

lucrări de reabilitare; 

 întocmit şi transmis un număr de 17 răspunsuri la sesizările proprietarilor de 

apartamente; 

 întocmit şi transmis un număr de 65  de adrese către Asociaţiile de proprietari 

pentru obţinerea unor date necesare, având în vedere calitatea de proprietar a 

Municipiului Motru a unor apartamente; 
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 s-au întocmit adrese către toţi chiriaşii apartamentelor, proprietatea Municipiului 

Motru, cu debite către Asociaţiile de Proprietari, pentru neplata utilităţilor, in 

vederea recuperării acestor debite; 

 2 funcţionari publici din cadrul Serviciului CSPLPPM au participat în baza 

dispoziţiei emise de Primarul Municipiului Motru, s-au ocupat de organizarea 

Zilelor Municipiului Motru; 

 4 funcţionari din cadrul serviciului CSPLPPM , în baza dispoziţiei primite,  au 

lucrat la  întocmirea inventarului bunurilor (construcţii şi terenuri) proprietatea 

Municipiului Motru; 

 

XIV.  BIROU ACHIZIŢII PUBLICE, 

 URMĂRIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ŞI ARHIVA 
 

 Activitatea principală a biroului constă in efectuarea de achiziții publice în baza referatelor 

de necesitate transmise de celelalte servicii/birouri/compartimente de specialitate din cadrul 

instituției, procese procedurale care se finalizează cu încheierea unui contract de achiziție publică 

sau emiterea unei comenzi către un furnizor de produse, prestator de servicii sau un executant de 

lucrări. De asemenea, prin Compartimentul Arhivă din cadrul biroului, se derulează activități 

specifice acestui domeniu. 

Astfel, privind activitățile specifice domeniului achiziții publice, pe parcursul anului 2017, 

personalul din cadrul biroului, au realizat un număr de 75 proceduri de achiziție publică cu 

finalitate (a fost incheiat un contract de achiziție publică sau a fost emisă o comandă de 

furnizare/prestare/execuție către un operator economic), după cum urmează: 

 
Nr. 

crt. 

Denumire contract procedura 

aplicată 

Nr. 

oferte 

primite 

contractant data și nr. 

contract 

valoare contract 

(lei fără TVA) 

1 CADASTRU DC 102 achiziție 

directă 

1 LALA MIRCEA P.F.A. 

MOTRU 

32009 din 

20.09.2017 

2.500,00 

2 ACHIZIȚIE MATERIALE PENTRU 

PREMII SALON DE PICTURĂ ARTE 

MICI 

achiziție 

directă 

6 ARHI DEŞIGN S.R.L. 

MALU MARE, JUD. 

DOLJ 

DA11138883 

din 14.03.2017  

3.401,60 

3 ACHIZIȚIE MATERIALE PENTRU 

PREMII SALON DE PICTURĂ ARTE 

MICI 

achiziție 

directă 

1 EDITURA AQUILA 

LOGISTIC ORADEA 

DA11139406 

din 14.03.2017 

1.753,15 

4 ACHIZIȚIE PRODUSE PENTRU 

IGIENĂ ȘI CURĂȚENIE PENTRU 

CREȘA NR. 1 

achiziție 

directă 

1 MERTECOM S.R.L. TG. 

JIU 

DA11326159 

din 28.03.2017 

710,00 

5 ACHIZIȚIE PRODUSE PENTRU 

IGIENĂ ȘI CURĂȚENIE  

achiziție 

directă 

4 MERTECOM S.R.L. TG. 

JIU 

DA10752133 

din 08.02.2017 

1.455,51 

6 ACHIZIȚIE COLI achiziție 

directă 

4 TIPOGRAFIA PROD 

COM S.R.L. TG. JIU 

DA10550185 

din 16.01.2017 

5.018,00 

7 ACHIZIȚIE COLI achiziție 

directă 

8 BOGMAR S.R.L. RM. 

VÂLCEA 

DA12111948 

din 24.05.2017 

4.725,00 

8 SERVICII DE STABILIRE A 

VALORII APARTAMENTULUI NR. 

18 ŞITUAT IN BLOCUL T3, SC. D 

LA DATA DE 18.02.2011 

achiziție 

directă 

1 MĂRUȚĂ SEVASTIȚA 

EXPERT JUDICIAR, TG. 

JIU 

3591 din 

02.02.2017 

700,00 

9 MASTER-PLAN PRIVIND 

ALIMENTAREA CU ENERGIE 

TERMICĂ A CONSUMATORILOR 

DIN MUNICIPIUL MOTRU 

achiziție 

directă 

1 EDG CONSULT S.R.L. 

CRAIOVA 

20302 din 

14.06.2017 

84.000,00 
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10 SERVICII DE PREGĂTIRE, 

PREPARARE ȘI LIVRARE A 

HRANEI LA CĂMINUL SOCIAL - 

CENTRU DE ASISTENȚĂ PENTRU 

PERSOANE AFLATE IN 

DIFICULTATE 

procedura 

şimplificată 

1 CERNĂIANU ȘT. 

CONSTANTIN 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ, motru 

31646 din 

18.09.2017 

70.000,00 

11 ACHIZIȚIE PERDELE ȘI DRAPERII 

PENTRU CĂMINUL SOCIAL 

achiziție 

directă 

1 DEDEMAN S.R.L. TG. 

JIU 

23518 din 

12.07.2017 

534,43 

12 ACHIZIȚIE LENJERII PENTRU 

CĂMINUL SOCIAL 

achiziție 

directă 

1 RĂBONȚU MIRELA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ, 

MOTRU 

23595 din 

12.07.2017 

1.555,00 

13 ACHIZIȚIE PRODUSE DE IGIENĂ ȘI 

CURĂȚENIE PENTRU CĂMINUL 

SOCIAL 

achiziție 

directă 

1 DEDEMAN S.R.L. TG. 

JIU 

23643 din 

13.07.2017 

1.785,26 

14 ACHIZIȚIE MOBILIER PENTRU 

CĂMINUL SOCIAL 

achiziție 

directă 

4 DEDEMAN S.R.L. TG. 

JIU 

18328 din 

29.05.2017 

8.849,66 

15 SERVICII DE EVALUARE 

PŞIHOLOGICĂ PERIODICĂ A 

PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE 

CU DREPT DE PORT ARMĂ 

achiziție 

directă 

2 CABINET INDIVIDUAL 

PŞIHOLOGIC 

LEURZEANU 

MARIANA, MOTRU 

19266 din 

08.06.2017 

1.820,00 

16 PROIECTARE AMPLASARE 

COLECȚIE ARTE VIZUALE 

achiziție 

directă 

1 PROREDRUM S.R.L. 

TG. JIU 

24379 din 

19.07.2017 

4.100,00 

17 STUDIU DE FEZABILITATE 

SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ 

TÂRG SĂPTĂMÂNAL 

(ALIMENTARE CU APĂ, 

ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICĂ) 

achiziție 

directă 

1 ARJOCA GH. MARIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ, MOTRU 

22507 din 

04.07.2017 

8.403,00 

18 INCHIDERE ŞI URMĂRIRE 

POSTINCHIDERE A DEPOZITULUI 

DE DEȘEURI 

procedura 

şimplificată 

3 Asocierea NIC&DEN 

EXPLORER S.R.L. și 

ROMFEREX IMPORT 

EXPORT S.R.L. TG. JIU 

25168 din 

26.07.2017 

633.145,75 

19 DIRIGINTE DE ȘANTIER PENTRU 

OBIECTIVUL INCHIDERE ŞI 

URMĂRIRE POSTINCHIDERE A 

DEPOZITULUI DE DEȘEURI 

achiziție 

directă 

1 VERING DF S.R.L. RM. 

VÂLCEA 

17372 din 

19.05.2017 

4.200,00 

20 ACHIZIȚIE MONTAJ ŞI PUNERE IN 

FUNCȚIUNE CAZAN APĂ CALDĂ 

CU ANEXE AVÂND PUTERE 

TERMICĂ DE 3-4 GCAL/H 

licitație 

deschisă 

4 PRIMEX S.R.L. CLUJ 

NAPOCA 

409 din 

06.01.2017 

767.365,00 

21 DIRIGINTE DE ȘANTIER PENTRU 

OBIECTIVUL ACHIZIȚIE MONTAJ 

ŞI PUNERE IN FUNCȚIUNE CAZAN 

APĂ CALDĂ CU ANEXE AVÂND 

PUTERE TERMICĂ DE 3-4 GCAL/H 

achiziție 

directă 

1 VERING DF S.R.L. RM. 

VÂLCEA 

3623 din 

02.02.2017 

13.300,00 

22 REALIZAREA LUCRĂRILOR 

SISTEMATICE DE CADASTRU PE 

SECTOARE IN VEDEREA 

INSCRIERII IMOBILELOR IN 

CARTEA FUNCIARĂ FINANȚATE 

DE ANCPI 

procedura 

şimplificată 

1 IARYTOP SURVEY 

S.R.L. PODARI, JUD. 

DOLJ 

29755 din 

04.09.2017 

125.000,00 

23 ACHIZIȚIE DE SERVICII PENTRU 

REALIZAREA 

DOCUMENTAȚIILOR 

CADASTRALE PENTRU 

ELIBERAREA TITLURILOR DE 

PROPRIETATE ȘI INSCRIEREA IN 

CARTEA FUNCIARĂ PENTRU 

PUNEREA IN APLICARE A 

HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI  

procedura 

şimplificată 

1 IARYTOP SURVEY 

S.R.L. PODARI, JUD. 

DOLJ 

16632 din 

16.05.2017 

55.250,00 

24 ACHIZIȚIE IMPRIMATE achiziție 

directă 

11 DARCOM S.R.L. TG. 

JIU 

7924 din 

07.03.2017 

3.315,00 
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25 ACHIZIȚIE FORMULARE PENTRU 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

achiziție 

directă 

1 DARCOM S.R.L. TG. 

JIU 

31812 din 

19.09.2017 

1.081,00 

26 SERVICII DE PROTECȚIA MUNCII, 

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE IN 

MUNCĂ 

achiziție 

directă 

7 Q TEST S.A. 

BUCUREȘTI 

11041 din 

30.03.2017 

14.900,00 

27 DALI REABILITARE UNITĂȚI DE 

INVĂȚĂMÂNT: LOT 1 

REABILITARE ŞI DOTARE 

GRĂDINIȚA NR. 7 

achiziție 

directă 

1 BIA CONSPROIECT 

S.R.L. BRĂILA 

36015 din 

19.10.2017 

22.600,00 

28 DALI REABILITARE UNITĂȚI DE 

INVĂȚĂMÂNT: LOT 2 

REABILITARE ŞI DOTARE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1  

achiziție 

directă 

1 BIA CONSPROIECT 

S.R.L. BRĂILA 

36016 din 

19.10.2017 

22.600,00 

29 DALI REABILITARE UNITĂȚI DE 

INVĂȚĂMÂNT: LOT 3 

REABILITARE ŞI DOTARE 

GRĂDINIȚA NR. 1 

achiziție 

directă 

1 BIA CONSPROIECT 

S.R.L. BRĂILA 

36017 din 

19.10.2017 

22.600,00 

30 PROIECTARE AMENAJAREA ȘI 

DOTAREA PIEȚEI CENTRALE 

(OBȚINERE AVIZ ISU - 

AUTORIZAȚIE ISU 

achiziție 

directă 

1 STORYPLAN 3D S.R.L. 

TG. JIU 

31000 din 

13.09.2017 

5.006,04 

31 ACHIZIȚIE DE PRODUSE PENTRU 

IGIENĂ ȘI CURĂȚENIE DIRECȚIA 

CULTURĂ 

achiziție 

directă 

1 SCOPCOM IMPEX 

S.R.L. PETROȘANI 

25768 din 

31.07.2017 

413,87 

32 ACHIZIȚIE RECHIZITE achiziție 

directă 

2 EVIDENT GROUP 

S.R.L. BUCUREȘTI 

25148 din 

26.07.2017 

10.227,60 

33 ACHIZIȚIE MATERIALE PENTRU 

CUPA MUNICIPIULUI MOTRU 

achiziție 

directă 

1 SPORT ACTIV S.R.L. 

TG. JIU 

16166 din 

11.05.2017 

210,00 

34 ACHIZIȚIE MATERIALE PENTRU 

CUPA MUNICIPIULUI MOTRU 

achiziție 

directă 

1 GRAPH EXPERT S.R.L., 

LĂZAREA, JUD. 

HARGHITA 

16322 din 

12.05.2017 

1.657,00 

35 ACHIZIȚIE CONSUMABILE 

PENTRU CĂMINUL SOCIAL 

achiziție 

directă 

1 PRINTECH COMPANY 

S.R.L. TG. JIU 

15819 din 

10.05.2017 

327,75 

36 ACHIZIȚIE BONURI VALORICE 

PENTRU CARBURANȚI AUTO 

achiziție 

directă 

2 OMV PETROM 

MARKETING S.R.L. 

BUCUREȘTI 

16332 din 

12.05.2017 

42.287,50 

37 ACHIZIȚIE ASPIRATOR achiziție 

directă 

4 BEST AUTO GALA 

S.R.L. SEBEȘ 

DA11936261 

din 12.05.2017 

609,00 

38 ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ 

RELANTOARE PENTRU VITEZĂ 

achiziție 

directă 

2 BYBLOSART S.R.L. TG. 

JIU 

33291 din 

28.09.2017 

19.850,00 

39 INCHIEDERE ȘI CONFORMARE 

DEPOZIT DE ZGURĂ ŞI CENUȘĂ 

S.C. UATAA MOTRU S.A. 

achiziție 

directă 

3 ROMFEREX IMPORT 

EXPORT S.R.L. 

BĂLEȘTI, JUD. GORJ 

33111 din 

27.09.2017 

64.800,00 

40 ACHIZIȚIE MAȘINĂ DE SPĂLAT achiziție 

directă 

3 ALTEX ROMANIA 

S.R.L. BUCUREȘTI 

DA13411232 

din 13.09.2017 

1.092,35 

41 ACHIZIȚIE MEDICAMENTE ȘI 

MATERIALE SANITARE PENTRU 

CABINETUL DE MEDICINĂ 

DENTARĂ LOT 1 

achiziție 

directă 

3 MEDICA M3 

COMEXIM S.R.L. CLUJ 

NAPOCA 

15478 din 

08.05.2017 

3.203,34 

42 ACHIZIȚIE MEDICAMENTE ȘI 

MATERIALE SANITARE PENTRU 

CABINETUL DE MEDICINĂ 

DENTARĂ LOT 2 

achiziție 

directă 

2 DENTOTAL PROTECT 

S.R.L. BUCUREȘTI 

15479 din 

08.05.2017 

4.455,34 

43 ACHIZIȚIE MEDICAMENTE ȘI 

MATERIALE SANITARE PENTRU 

CABINETUL DE MEDICINĂ 

DENTARĂ LOT 3 

achiziție 

directă 

1 COVIFARM S.R.L. 

MOTRU 

17041 din 

18.05.2017 

1.402,70 

44 ACHIZIȚIE MEDICAMENTE ȘI 

MATERIALE SANITARE PENTRU 

CABINETUL DE MEDICINĂ 

DENTARĂ LOT 4 

achiziție 

directă 

1 BOGMAR S.R.L. RM. 

VÂLCEA 

DA12111767 

din 24.05.2017 

405,12 
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45 SERVICII DE PLĂȚI ON-LINE ŞI 

ELECTRONICE A IMPOZITELOR ȘI 

TAXELOR LOCALE ȘI AMENZILOR 

achiziție 

directă 

2 BANCA 

TRANŞILVANIA S.A. 

CLUJ NAPOCA 

12981 din 

18.04.2017 

30.140,00 

46 SERVICII DE MENTENANȚĂ LA 

SISTEMUL PUBLIC DE 

SUPRAVEGHERE VIDEO IN 

MUNICIPIUL MOTRU 

achiziție 

directă 

1 COMTEC S.R.L. TG. JIU 35376 din 

16.10.2017 

6.600,00 

47 SERVICII DE COLECTARE ȘI 

TRANSPORT DEȘEURI MEDICALE 

DE LA CABINETELE MEDICALE 

achiziție 

directă 

1 DIVERS ECOTECH 

S.R.L. CRAIOVA 

32707 din 

29.09.2017 

2.100,00 

48 ACHIZIȚIE MEDICAMENTE 

PENTRU CĂMINUL SOCIAL 

achiziție 

directă 

2 OPTIFARM S.R.L. 

MOTRU 

36500 din 

23.10.2017 

1.530,66 

49 ACHIZIȚIE APARATE DE AER 

CONDIȚIONAT 

achiziție 

directă 

8 TDS ORSTA PROD 

S.R.L. TG. JIU 

DA14015129 

din 20.10.2017 

3.075,64 

50 ACHIZIȚIE STINGĂTOARE DE 

INCENDIU 

achiziție 

directă 

9 SERVSTING S.R.L. 

TIMIȘOARA 

DA13976053 

din 19.10.2017 

1.575,00 

51 ACHIZIȚIE DRAPELE achiziție 

directă 

5 ROTAR EXIM S.A. RM. 

VÂLCEA 

DA13970994 

din 18.10.2017 

2.075,38 

52 ACHIZIȚIE MEDICAMENTE 

PENTRU CABINETELE MEDICALE 

Școlare 

achiziție 

directă 

1 OPTIFARM S.R.L. 

MOTRU 

28137 din 

19.08.2017 

2.602,19 

53 ACHIZIȚIE MATERIALE SANITARE 

PENTRU CABINETELE MEDICALE 

SCOLARE 

achiziție 

directă 

1 OPTIFARM S.R.L. 

MOTRU 

28137 din 

19.08.2017 

885,90 

54 ACHIZIȚIE MEDICAMENTE ȘI 

MATERIALE SANITARE PENTRU 

CABINETELE MEDICALE 

ȘCOLARE  

achiziție 

directă 

1 OPTIFARM S.R.L. 

MOTRU 

40155 din 

16.11.2017 

2.915,96 

55 DALI PRIVIND OBIECTIVUL: 

REABILITARE TERMICĂ A CASEI 

DE CULTURĂ MOTRU 

achiziție 

directă 

2 BIA CONSPROIECT 

S.R.L. BRĂILA 

41358 din 

23.11.2017 

24.990,00 

56 SERVICII DE CADASTRU ȘI 

INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARĂ 

achiziție 

directă 

3 EUROEXP TOP CAD 

S.R.L. D TG. MUREȘ 

37597 din 

31.10.2017 

7.000,00 

57 ACHIZIȚIE STEAGURI achiziție 

directă 

3 ROTAR EXIM S.A. RM. 

VÂLCEA 

DA139709941 

din 18.10.2017 

2.075,38 

58 ACHIZIȚIE MATERIALE SANITARE 

PENTRU CĂMINUL SOCIAL 

achiziție 

directă 

2 OPTIFARM S.R.L. 

MOTRU 

38338 din 

06.11.2017 

2.457,84 

59 ACHIZIȚIE PRODUSE PENTRU 

ILUMINATUL FESTIV 2017 - 2018 

achiziție 

directă 

4 BARECOB S.R.L. TG. 

JIU 

DA14294415 

din 08.11.2017 

16.109,20 

60 ORGANIZARE MASĂ 

TRADIȚIONALĂ CU OCAZIA ZILEI 

DE 1 DECEMBRIE 

achiziție 

directă 

1 CILFORT S.R.L. 

MOTRU 

40953 din 

22.11.2017 

9.174,31 

61 ACHIZIȚIE ANVELOPE achiziție 

directă 

8 AD AUTO TOTAL 

BUCUREȘTI 

DA14324346 

din 09.11.2017 

 

2.200,22 

62 ACHIZIȚIE BECURI ŞI TUBURI 

FLUORESCENTE PENTRU 

CĂMINUL SOCIAL 

achiziție 

directă 

6 BARECOB S.R.L. TG. 

JIU 

DA14388282 

din 14.11.2017 

274,75 

63 ACHIZIȚIE PRODUSE SPORTIVE 

CASA DE CULTURĂ 

achiziție 

directă 

3 SPORT ACTIV S.R.L. 

TG. JIU 

DA14426820 

din 15.11.2017 

252,09 

64 ACHIZIȚIE PRODUSE PENTRU 

APRINDEREA ILUMINATULUI 

FESTIV 

achiziție 

directă 

4 ANAMAGDA COM 

S.R.L. CRAIOVA 

DA14500027 

din 20.11.2017 

420,00 

65 ACHIZIȚIE PRODUSE PENTRU 

APRINDEREA ILUMINATULUI 

FESTIV 

achiziție 

directă 

1 CAREFOUR ROMÂNIA 

S.R.L. TG. JIU 

40667 din 

20.11.2017 

583,73 

66 ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE 

PENTRU POLIȚIA LOCALĂ 

achiziție 

directă 

5 CREATIV MICHAEL 

S.R.L. RM. VÂLCEA 

DA14541940 

din 22.11.2017 

10.302,00 

67 ACHIZIȚIE PACHETE CADOU 

PENTRU COLINDĂTORI 

achiziție 

directă 

6 BABY BUŞINESS S.R.L. 

ODORHEIU SECUIESC 

43278 din 

08.12.2017 

6.772,50 
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68 SERVICII CADASTRU LOT 1: 

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI 

CADASTRALE ȘI INSCRIEREA IN 

CARTEA FUNCIARĂ A 

SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PUBLIC PROPRIETATE PUBLICĂ A 

MUNICIPIULUI MOTRU, REȚEA ȘI 

TEREN AFERENT  

achiziție 

directă 

1 P.F.A. CARLAONȚ ION, 

MOTRU 

43309 din 

08.12.2017 

7.990,00 

69 SERVICII CADASTRU LOT 2: 

SERVICII DE CADASTRU ȘI 

INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARĂ 

IMOBIL CĂMIN LOCUINȚE 

SOCIALE - BLOC C7 

achiziție 

directă 

2 P.F.A. CARLAONȚ ION, 

MOTRU 

43310 din 

08.12.2017 

2.790,00 

70 ÎNTOCMIREA UNEI EXPERTIZE 

GEO - TOPO IN VEDEREA 

STABILIRII CU EXACTITATE A 

SUPRAFEȚELOR DE TEREN 

AFECTATE DE LUCRĂRILE 

MINIERE DE CĂTRE S.C. 

EXPLOMEDIU S.R.L. PE RAZA 

MUNICIPIULUI MOTRU 

achiziție 

directă 

3 EUROEXP TOP CAD 

S.R.L. D TG. MUREȘ 

43722 din 

12.12.2017 

19.900,00 

71 ACHIZIȚIE PACHETE CADOU 

PENTRU CONCURSL DE COLINDE 

achiziție 

directă 

1 CERNĂIANU ȘT. 

CONSTANTIN 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ, 

MOTRU 

43714 din 

12.12.2017 

2.720,02 

72 ACHIZIȚIE INDICATOARE 

RUTIERE ȘI PANOURI DE 

ORIENTARE 

achiziție 

directă 

5 KISS UNICUM S.R.L. 

TG MUREȘ 

4449 din 

14.12.2017 

4.042,00 

73 ACHIZIȚIE TICHETE SOCIALE 

PENTRU GRĂDINIȚĂ 

achiziție 

directă 

1 EDENRED ROMANIA 

S.R.L. BUCUREȘTI 

43767 din 

12.12.2017 

9.000,00 

74 ACHIZIȚIE CALENDARE, AGENDE, 

PIXURI, FELICITĂRI, PLASE 

CADOU 

achiziție 

directă 

4 BYBLOSART S.R.L. TG. 

JIU 

DA15164511 

din 21.12.2017 

DA15164688 

din 21.12.2017 

12.425,00 

75 FOC DE ARTIFICII REVELION 2017 

- 2018 

achiziție 

directă 

12 ADERENT PREST 

S.R.L. MOTRU 

44982 din 

19.12.2017 

2.940,00 

 

Pe lângă achizițiile menționate mai sus, Biroul Achiziții Publice, a mai realizat un număr 

de 12 achiziții, care au fost anulate din diverse motive, principalul motiv fiind lipsa de participare. 

 In afara activităților de bază, membrii biroului au mai desfășurat și alte activități în cadrul 

instituției (recepții, constatări etc.) prin dispoziții ale Primarului Municipiului Motru. 

 Totodată, prin dl. Szamosvari Ștefan, persoană desemnată prin dispoziţie a Primarului 

Municipiului Motru, s-au derulat activități cu privire la administrarea Centrului de Afaceri Leurda, 

precum și activități de monitorizare a consumului de energie electrică pe iluminatul public din 

municipiul Motru. 

 

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ 
La compartimentul de arhivă s-au desfăşurat activităţi specifice  şi anume: 

I. In perioada ianuarie – martie s-a lucrat la procedura de scoatere din arhivă a 

unităţilor arhivistice al căror termene de păstrare a expirat, procedură ce constă în: 

 Întocmirea documentaţiei, întrunirea comisiei de selecţionare;verificarea şi 

analizarea documentelor cuprinse in dosarele respective; 

 Transmiterea documentaţiei pentru aprobare la Arhivele Naţionale; 

 Prezentarea la arhivă a reprezentanţilor de la Arhivele Nationale pentru 

verificare; 

 Primirea avizului pentru scoaterea din arhivă; 
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 Transportarea şi predarea la Direcţia Publică Motru, pentru distrugere a 

unităţilor arhivistice selecţionate pentru scoaterea din arhivă. 

II. Pe toată perioada anului: 

 Au fost rezolvate un număr de peste 160 de solicitări scrise înregistrate in 

secretariat, primite atât de la persoane fizice sau juridice , cât şi de la  angajaţii din 

compartimentele, birourile şi serviciile UAT Motru, cu privire la eliberarea de copii după 

docmentele aflate în  arhivă şi chiar exemplare originale solicităte de proprietari, acestea fiind 

inlocuite la dosar cu copii conform cu originalul; 

 S-au pus la dispoziţia cetăţenilor, pentru studiu in arhivă, dosarele ce conţineau 

documentele personale solicităte; 

 Au fost puse la dispoziţia creatorilor din compartimentele , birourile şi serviciile 

UAT Motru şi Direcţiei Publice Motru unităţile arhivistice pentru studiu de 

arhivă sau la locul  lor de muncă; 

 S-au verificat şi s-au întocmit inventare cu dosarele create, dar nepreluate 

precum şi a dosarelor aflate incă in lucru la compartimentele, birourile şi 

serviciile UAT Motru; 

In acest sens au fost studiate în arhivă peste 1280 de documente, au fost făcute copii 

xerox în nr. de 1030 de file  şi au fost luate/aduse pentru studiu la locul de muncă un număr de 

peste 270 de dosare. Au fost scanate şi transmise serviciilor/compartimentelor/birourilor care au 

solicităte peste 450 de file din dosare. 

III. In perioada martie – noiembrie s-a procedat la preluarea a o parte din dosarele 

create pentru arhivare de către creatorii din serviciile, compartimentele, birourile  UAT Motru şi 

ale Direcţiei Publice Motru. 

S-a avut in vedere, in special, preluarea documentelor cu termen de păstrare permanent 

datorită spaţiului insuficient pentru depozitare din arhivă. 

 

XV. COMPARTIMENTUL  PROTECŢIE CIVILĂ 
 

Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un 

ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu 

caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit legii, in 

scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi 

mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării 

operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 

Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent şi se bazează 

pe indeplinirea obligaţiilor ce revin, conform legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, celorlalte persoane juridice de drept public şi privat române, precum şi persoanelor fizice. 

Atribuţii Principale: 

            • identificarea tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă  

• înştiinţarea conducerii instituţiei despre iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă 

• protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a mediului îin situaţii de protecţie civilă 

            • măsuri de intervenţie după producerea unor situaţii de urgenţă. 

 Organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor 

publice, al operatorilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale se realizează în raport cu 

clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei civile şi constă in:  

 a) constituirea organismelor şi structurilor pentru managementul situaţiilor de 

urgenţă, inclusiv al protecţiei civile;  

 b)  constituirea serviciilor pentru situaţii de urgenţă;  
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 c) încadrarea inspectorilor şi/sau a personalului de specialitate în domeniul 

protecției civile;  

 d) întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul 

de competenţă sau in domeniul de activitate;  

 e) planificarea şi organizarea activităţilor de pregătire a populaţiei şi a salariaţilor 

privind protecţia civilă;  

 f) organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă. 

 Prin Dispoziţia Primarului nr. 32 din 26.01.2016 a fost reactualizată componenţa 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Motru. Comitetului Local pentru Şituaţii de Urgenţă 

este organismul inter-instituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul 

localităţii. Este organul decizional in domeniul şituaţiilor de urgenţă la nivel local.  

Comitetul Local pentru Şituaţii de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit legii, 

sub conducerea nemijlocită a primarului localităţii, în calitate de preşedinte şi a unui 

vicepreşedinte în persoana  viceprimarului localităţii. Din acesta face parte secretarul consiliului 

local şi un număr variabil de membrii numiţi dintre şefii  serviciilor publice, de gospodărire 

comunală, conducători ai instituţiilor publice, regiilor autonome şi societăţilor comerciale de 

interes local, care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea şituaţiilor de urgenţă, precum şi 

manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru 

care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. 

Principalele atribuţii ale comitetului local sunt: 

o identifică şi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă pe 

teritoriul comunei. 

o informează populaţia asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă 

o informează Comitetul Judeţean pentru Şituaţii de Urgenţă, privind apariţia situaţiilor 

de urgenţe; 

o evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabileşte 

măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

o analizează cauzele producerii situaţiei de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire şi 

limitare a efectelor dezastrelor; 

o analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru refacerea 

lucrărilor de infrastructură; 

Potrivit O.G. nr. 88 din 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru şituaţii de urgenţă, prin H.C.L. nr. 53 din 26.03.2015 la nivelul 

municipiului Motru a fost  infiinţat Serviciul voluntar pentru şituaţii de urgenţă, a cărui 

activitate se subordonează primarului municipiului Motru. Serviciul voluntar pentru situaţii de 

urgenţă este încadrat ca serviciu de categoria I, ce are în componenţă următoarele formaţiuni: 

- şef serviciu – angajat; 

- compartiment specialişti prevenire, avizaţi de către ISU Gorj – voluntari; 

- formaţie intervenţii – voluntari; 

- echipă evacuare – voluntari; 

- echipă deblocare, salvare – voluntari; 

- echipă prim-ajutor – voluntari; 

- echipă suport logistic – voluntari; 

- echipă cercetare-evacuare – voluntari; 

- echipă transmişiuni-alarmare – voluntari. 

Atribuţiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al municipiului Motru se 

rezumă la apărarea vieţii, avutului public şi privat împotriva  incendiilor şi in situaţii de urgenţă, 

în sectorul  de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Şituaţii de Urgenţă „Lt.col. 

Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în 

pericol, în caz de accident sau dezastru. 
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Inştiinţarea pe linie de  protecţie civilă la nivelul municipiului Motru se execută prin 

următoarele mijloace: 

- telefon – fax; 

- echipament de inştiinţare F 1001B, conectat direct la sistemul naţional de inştiinţare 

din cadrul IGSU; 

- staţie fixă tip MOTOROLA + 4 radiotelefoane mobile. 

Alarmarea se face prin: 

- telefon la sediul primăriei 0253 410560; 

- telefon serviciul voluntar pentru şituaţii de urgenţă 0253 362410; 

- 3 sirene electrice de 5kw amplasate pe şc.Gen. 1, şc.Gen.2, Sala de Lupte „Minerul 

Motru” şi una electronică de 600W pe Casa de Cultură Motru; 

- Clopotele bisericilor de pe raza localităţii; 

- Apel unic 112. 

Semnalele alarmare sunt următoarele : 

- alarmă la dezastre - 5 sunete a 16 secunde cu pauză de 10 secunde intre ele 

- incetarea alarmei - un sunet continuu de 2 minute. 

 Din toamna anului 2015, municipiul Motru beneficiază de o nouă și performantă centrală 

de alarmare și înștiințare, ce aşigură interconectarea sirenelor aparținătoare municipiului nostru, cu 

sistemul național integrat de alarmare și inștiințare. 

Pe linia adăpostirii la nivelul municipiului Motru există 3 adăposturi de protecţie civilă, 

dotate cu instalaţie electrică, instalaţie sanitară şi instalaţie cu supapă de ventilaţie, la sediile 

următoarelor instituţii: BCR Motru, Primăria Motru, CAR Motru. Un adăpost simplu poate fi 

amenajat la subsolul Bisericii Catolice, subsolul Casei de Cultură Motru, Subsolul sediului I.T.L. 

Motru şi Biserica Baptistă. 

 In anul 2017 Au fost întocmite conform legii planuri operative de pregătire şi planificare a 

activităților de protecție civilă. Au fost reactualizate planurile de intervenție în caz de situații 

de urgență pe tipuri de riscuri, planul de analiză şi acoperire a riscurilor al minicipiului Motru 

şi planul de evacuare în caz de inundații, dezastre sau război. 

 A fost urmărită funcționarea în condiții optime a mijloacelor de înștiințare-alarmare in 

şituații de urgență. S-a urmărit în permanență starea de operativitate a celor patru şirene de 

alarmare, şituate pe sediile Școlii Generale nr. 1, Școlii Generale nr. 2, Casei de Cultură Motru 

și a Sălii de Lupte “Minerul Motru”. 

 Au fost centralizate şi transmise operativ Inspectoratului pentru Şituații de Urgență Gorj şi 

Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj date și informații privind apariția și evoluția stărilor 

potențial generatoare de şituații de urgență. 

Pe parcursul anului 2017, Compartimentul Protecție Civilă a intreprins 60 de controale la 

gospodăriile cetățenești, 18 controlale în satul Râpa, 14 în satul Dealu Pomilor, 18 în satul 

Roşiuța, 10 în satul Horăști, aparținătoare Municipiului Motru.  

Alunecarea de teren din satul Dealu Pomilor, apărută în anul 2008 și reactivată în iarna 

anului 2015, care a afectat patru gospodării şi pune in pericol drumul sătesc DS 107, este tot 

prioritate de primă urgență pentru autoritatea publică locală a municipiului Motru. Ingrijorător 

este faptul că alunecarea este in continuare activă şi nici locuințele și anexele învecinate celor 

patru deja afectate, nefiind în siguranță.   

 Serviciul Voluntar pentru Şituații de Urgență a participat la acțiuni de stingere a 

incendiilor de vegetație uscată, cu forțe proprii sau în colaborare cu echipaje ale 

Detașamentului de Pompieri Motru, pe durata întregului an, indiferent de anotimp, în toate 

satele aparținătoare municipiului Motru. 

Au fost organizate acțiuni de prevenire a populației pe timpul verii privind  modul de 

comportare al populației in perioade caniculare, prin împărțirea de  flyere şi pliante cu reguli şi 

măsuri de protejare a populației in caz de caniculă, inclusiv prin difuzarea de materiale de 
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preventive, la postul de televiziune local. Au fost  organizate două puncte de prim ajutor in 

incinta farmaciilor Catena şi Optifarm, unde trecătorii au beneficiat de asistență medicală de 

urgență, la instalarea codurilor galben şi portocaliu de caniculă,  

Au fost desfășurate acțiuni de pregătire a salariaților din instituţiile primăriei cu privire la 

evacuare in caz de dezastru, cu privire la foloşirea mijloacelor de primă intervenție in caz de 

incendiu și a regulior de prevenire a situațiilor de urgență şi comportare în caz de dezastru, 

conform legii, de două ori pe an. 

Echipajul Colegiului Național George Coșbuc, susținut cu materiale tehnice şi teoretice de 

către Primăria Municipiului Motru, prin Compartimentul Protecție Civilă, a obtinut locul I la 

faza județeană,  a concursului de protecție civilă “Cu viața mea apăr viața”.   

 

  

XVI.DIRECTIA PUBLICA DE ASITENTA SI PROTECTIE 

SOCIALA.  
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALA 

 

Situaţia privind activitatea desfăşurată la  Serviciul Public de Asistenţă şi Protecţie Socială şi 

prestaţiile acordate beneficiarilor conform legislaţiei în vigoare în anul 2017 

 

I  Compartimentul Asistenţă şi Protecţie Socială  

    Număr angajaţi = 4 din care 3 cu studii superioare şi 1 cu studii medii ; 

Situaţia  privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat cu modificarile şi completarile ulterioare ; 

 

I.1. AJUTOR SOCIAL : 

- persoane singure - 47 

- familii cu doua persoane-21 

- familii cu trei persoane-10 

- familii cu patru persoane-6 

- familii cu cinci persoane-1 

- familii cu peste cinci persoane-4 

TOTAL-89  familii şi persoane singure beneficiare la data de 31.12.2017 

I.2. AJUTOR DE URGENŢĂ 

- familii şi persoane singure-23 

- sume plătite- 61909 lei 

            I.3. AJUTOR DE INMORMANTARE 

- beneficiari -1 

- sume platite-500 

            I.4. AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE-BENEFICIARI 

DE AJUTOR SOCIAL 

           - familii /persoane singure beneficiare-25 

          -  sume platite- 7250 lei 

      Situaţia  privind aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării 

în învătamantul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 

- Beneficiari -17 copii 

 

Activităţi : 

    - anchete sociale efectuate pentru acordare /menţinere ajutor social -180 
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    - anchete sociale efectuate pentru acordarea/neacordarea ajutorului de urgenţă- 28 

    - primire şi verificare cereri şi declaraţii pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului 

social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile şi completarile 

ulterioare; 

   - întocmirea proiectelor de dispoziţie pentru acordarea/ suspendarea/modificarea/incetarea 

dreptului la ajutorul social  şi comunicarea dispoziţiilor catre beneficiari ; 

   - întocmirea situatiilor centralizatoare cu beneficiarii ajutorului social şi sumele aferente 

pentru transmiterea catre AJPIS Gorj în vederea solicitării efectuării plătii ; 

- întocmirea listei cu beneficiarii ajutorului social care folosesc în perioada sezonului rece  

pentru încalzirea locuinţei lemne, cărbuni, întocmirea  proiectelor de dispoziţii în vederea acordării 

ajutorului pentru incalzire şi comunicarea dispoziţiilor catre beneficiari ; 

- asigurarea efectuarii muncii în folosul comunităţii de către persoanele apte de munca din 

familiile beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001(întocmirea planului anual  de 

lucrari şi actiuni, întocmirea planului lunar, coordonarea muncii  şi tinerea evidentei zilnice a 

prestarii orelor de munca şi întocmirea situaţiei cu lucrările şi nr. de ore efectuate), precum şi de 

către alte persoane conform sentinţelor judecătoresti sau ordonanţelor procurorului (inculpati, 

contravenienti, etc.) ; 

- întocmit lunar planul de acţiuni privind organizarea şi efectuarea muncii în folosul 

comunităţii de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social ; 

- realizat evidenta zilnică a persoanelor care efectuează munca în folosul comunităţii ; 

- transmis lunar la AJPIS Gorj situaţia de lucrari în folosul comunităţii realizate de 

persoanele apte de munca ; 

- întocmit trimestrial situaţia privind numarul de persoane care au efectuat munca în folosul 

comunităţii şi transmis Institutiei Prefectului ; 

- întocmirea listei cu beneficiarii ajutorului social care folosesc în perioada sezonului rece  

pentru încalzirea locuinţei lemne, cărbuni, întocmirea  proiectelor de dispoziţii în vederea acordarii 

ajutorului pentru încalzire şi comunicarea dispoziţiilor către beneficiari ; 

- întocmirea lunară a raportului statistic privind numarul de  beneficiari şi sumele primite 

precum şi a celor necesare şi înaintarea acestuia la AJPIS Gorj; 

- primirea şi verificarea cererilor şi a documentelor pentru acordarea tichetelor sociale pentru 

gradinita şi distribuirea acestora reprezentantilor legali ai prescolarilor in timpul anului scolar ; 

- alte atributii stabilite prin dispoziţii scrise ; 

 

DREPTURI PREVAZUTE DE OUG NR. 277/2010 PRIVIND ACORDAREA 

ALOCATIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI 
    -titulari dosare- 180 

    Activitati : 

 Anchete sociale- 360 

- primire şi verificare cereri şi declaraţii pe propria raspundere pentru acordarea alocaţiei 

pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea 

familiei cu modificările şi completările ulterioare;  

- întocmirea proiectelor de dispoziţie pentru acordarea/ suspendarea/modificarea/incetarea 

alocaţiei de susţinere a familiei şi comunicarea dispoziţiilor către beneficiari în termenul prevăzut 

de lege ; 

- întocmirea situaţiei lunare privind beneficiarii alocaţiilor de susţinere şi a sumelor necesare 

pentru plata acestora ; înaintarea situatiilor la Agentia Judeţeană pentru Plati şi Inspecţie Socială 

Gorj ; 

- alte atribuţii stabilite prin dispoziţii scrise ale primarului. 

II. Compartimentul Persoane Varstnice, Ajutoare Sociale, Politici Sociale, Parteneriate 

         a) Numar angajati = 3 persoane cu studii superioare ; 
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DREPTURI PREVAZUTE DE OUG NR. 70/2011 PRIVIND MASURILE DE 

PROTECTIE SOCIALA IN PERIOADA SEZONULUI  RECE 

1. Ajutoare pentru incalzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri (altii 

decat beneficiarii de ajutor social) 

- beneficiari-16 

- sume plătite prin transferuri de la bugetul de stat - 3.320 lei 

      2. Ajutoare pentru incalzirea locuinţei cu energie termica : 

           -  nr mediu de beneficiari - 828 ( sume plătite de la bugetul de stat- 459.812  lei şi de la 

bugetul local 22.910,81) 

      3. Ajutoare pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale 

         - beneficiari-15 (sume platite din bugetul de stat- 7585,58 lei) 

          Activitati : 

          Anchete sociale efectuate : 

- 314 anchete sociale pentru persoanele care solicită aceasta în vederea prezentării la 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap pentru obţinerea încadrării într-un grad de 

handicap, cât şi pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap pentru reânoirea anuală a 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap conform Legii nr. 448/2006; 

- 25 anchete sociale pentru încadrarea/reîncadrarea asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav care necesită conform certificatului de handicap sau pentru acordarea indemnizatiei 

de însoţitor; 

- 269 rapoarte de monitorizare periodică a activităţii asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav ; 

- 126  anchete sociale pentru: acordare burse sociale, încadrare în munca, judecătorie ; 

-   primirea şi verificarea cererilor şi  declaraţiilor pe propria răspundere însotite de 

documentele doveditoare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu energie termica, 

gaze naturale, lemne, carbuni pe perioada sezonului rece conform OUG nr. 70/2011 privind 

masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece (noiembrie-martie) ; 

-  stabilirea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu energie termica conform 

formulei de calcul în functie de indicatorii conform legislatiei în vigoare şi  întocmirea proiectelor 

de dispoziţie privind acordarea /neacordarea /suspendarea/modificarea ajutorului şi comunicarea 

dispoziţiilor catre beneficiari ; 

-  întocmirea lunară a situaţiei centralizatoare cu beneficiarii ajutoarelor pentru încalzirea 

locuinţei şi cuantumurile ajutoarelor pentru incalzirea locuinţei şi înaintarea acesteia la AJPIS 

Gorj, SC Premier Energy SA, asociaţiilor de proprietari  şi SC UATAA.SA Motru. 

-  întocmirea lunară a raportului statistic  privind beneficiarii ajutorului pentru incalzirea 

locuinţei şi cuantumul aferent şi transmiterea acestuia la AJPIS Gorj ;                

-  colaborarea cu instituţii locale şi judeţene ( Politia Locala Motru, Politia Municipiului 

Motru,unităţisanitare, DGASPC Gorj, AJPIS Gorj, etc.) in funcţie de cazurile identificate ; 

-  alte atribuţii stabilite prin dispoziţii scrise ; 

 

3. Compartimentul Juridic, Autoritate Tutelara şi Protectia Copilului 

Numar angajaţi cu atribuţii pe protecţia copilului = 2 persoane cu studii superioare ; 

3.1.Aplicarea Legii nr. 63/1993 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii, cu 

modificarile şi completările ulterioare 
Alocaţia de stat pentru copii 

             - beneficiari  - 128 

 3.2.   Aplicarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizatia lunarăpentru     

cresterea copiilor 

             - beneficiari -108 

 Activitati : 
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 Anchete sociale efectuate : 

- 56 anchete sociale pentru minori în vederea prezentarii la Comisia pentru încadrarea într-un 

grad de handicap ; 

- 71 anchete sociale pentru incredinţare minori în cazurile de divorţ ale părinţilor ; 

- 22 anchete sociale pentru elevii care au solicitat ,, bani de liceu” ; 

- 15 anchete sociale pentru acordare îndemnizatie creştere copil ( parinti necasatoriti), 

- 90 anchete sociale la solicitărea DGASPC Gorj ; 

          - Au fost întocmite 252 fişe de monitorizare pentru asistenţii personali ai minorilor incadrati 

in gradul de handicap grav; 

- au fost întocmite 120 rapoarte de monitorizare copil ; 

- au fost întocmite 120 fişe de identificare a riscurilor şi 120 foi de observaţie familie/copil ; 

- au fost primite şi transmise la AJPIS Gorj : 90 cereri reordonantare (schimbare alocatie de 

stat din mandat postal în cont bancar şi invers), 10 cereri pentru transfer alocaţii de stat, 13 cereri 

de schimbare domiciliu şi 48 cereri de schimbare reprezentant legal ;                                                                  

- primire  şi verificare cereri şi documente doveditoare pentru acordarea alocaţiei de stat 

conform Legii nr. 61/1993, întocmirea lunară a borderoului centralizator cu beneficiarii  ; 

- primire  şi verificare cereri şi documente doveditoare pentru acordarea alocatiei de stat 

conform Lg. 61/1993, întocmirea borderoului centralizator cu beneficiarii; 

- primire  şi verificare cereri şi documente doveditoare pentru acordarea indemniyaţiei pentru 

crestere copil şi stimulent de insertie;  

- întocmirea lunară a borderoului centralizator cu beneficiarii; 

- întocmirea şi verificarea documentelor cu privire la transferul alocaţiei de stat, modul de 

primire a banilor, schimbarea reprezentantului legal şi schimbarea de domiciliu ;                

- întocmirea documentelor care trebuie inantate  Instantei de Tutela pentru parintii care 

notifica intenţia de a pleca la munca în strainatate  şi desemnarea persoanei care se  va ocupa de 

întreţinerea copilului pe perioada absentei parintilor şi întocmirea de rapoarte privitoare la evolutia 

copilului şi a modului în care acestia sunt îngrijiţi pe o perioada de un an de zile, conform art. 105  

din Legea 272 /2004 ; 

- deplasarea lunară la Direcţia de Sănătate Publica Gorj pentru a ridica cantitatea de lapte 

praf în vederea distribuirii copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni şi întocmirea borderoului 

lunar pe baza reţetelor eliberate de medicii de familie, conform Legii 321/2001- 2592 cutii (total 

2017) ; 

- întocmirea anchetelor şi verificarea documentelor  privind sprijinul financiar pentru 

acordarea ,,Bani de  liceu”, conform Ordinului 4839/2004 şi HG 1488 /2004 ; 

- colaborează cu instituţii locale şi judetene ( Politia Locala Motru, Politia Municipiului 

Motru,unităţisanitare, DGASPC Gorj, AJPIS Gorj, etc.) în functie de cazurile identificate ; 

- întocmire situaţii lunare centralizatoare cu beneficiarii alocaţiilor de stat, indemnizaţiilor  

pentru creşterea copilului  şi stimulententelor de inserţie, a laptelui praf şi rapoarte statistice 

trimestriale  şi semestriale ; 

- alte atribuţii stabilite prin dispoziţii scrise. 

Activitatea conşilierului juridic : 

- verificat şi semnat pentru legalitatea documentelor întocmite în cadrul serviciului ; 

- răspuns la sesizarile cetătenilor şi a altor  instituţii locale, judetene ; 

- primeşte şi verifică documentele cu privire la instituirea dispoziţiilor de curatela pentru 

minori conform adreselor primite de la notarii publici ;          

- asigurat corespondenţa  cu Seviciul de Probatiune Gorj, instanţele de judecată, Parchetul de 

pe langă Judecatoria Motru şi Poliţia Municipiului Motru  privind situaţia efectuării orelor de 

munca în folosul comunitătii de către persoanele pentru care s-a dispus aceasta măsura în 

conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare, astfel : 
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- 91 sentinţe civile şi mandate de executare privind transformarea amenzilor contraventionale 

în ore de munca în folosul comunităţii ; 

- 7 sentinţe penale şi mandate de executare ore de munca in folosul comunităţii ; 

- 4  Ordonante ale procurorului privind efectuarea muncii in folosul comunităţii ;            

- primit aprox. 600  plicuri şi  întocmit prcese-verbale de inmanare/restituire a plicurilor 

transmise la Primărie in vederea inmânării persoanelor care nu au fost găşite la domiciliu de către 

agentul procedural şi care trebuie să se prezinte pentru ridicarea plicului in termenul legal ; 

- alte atributii stabilite prin dispoziţii scrise. 

In cadrul Serviciului Public de Asistenţă şi Protecţie Socială mai sunt  : 

4.Compartimentul asistenta medicala scolara şi prescolara in care se desfasoara activitati 

specifice ; 

Cabinetul medical preşcolar-Gradiniţa nr. 1 – actualizat  

- consultaţii medicale- 531copii 

- tratamente-372copii 

- calculat zilnic raţia calorica a alimentele eliberate din magazie pentru masa copiilor, 

- efectuat triajul zilnic  în functie de numărul de copii prezenţi la gradiniţă ; 

- efectuat triajul de pediculoză după fiecare vacanţă şi la cereea cadrelor didactice ;   

- supravegheat copiii la servirea meselor ; 

- supraveghat respectarea igienei copiilor ; 

- verificat prezenta zilnica a copiilor ( 7 clase) ; 

- întocmit situatiile specifice activităţii şi transmis la DSP Gorj ; 

Cabinetul medical scolar –Scoala Gimnaziala nr. 1 - actualizat 

- consultaţii medicale – 1983 copii ( 1674–urban şi 309- rural) 

- tratament total-  1884 copii( 1017 –urban şi 867rural 

- efectuat triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta şi ori de cate ori a fost nevoie-1132 

copii (elevi şi 142 prescolari) ; 

- efectuat măsuratori la clasele V-VIII ŞI 0-IV ; 

- întocmit adeverinţe medicale de vaccinari ; 

- întocmit şi transmis situaţiile specifice la Dsp Gorj ; 

Cabinetul medical şcolar –Şcoala Gimnazială nr. 2 

- consultaţii medicale-2130copii ; 

- tratament total-11756 copii ; 

- efectuat examenul de bilanţ 1558 elevi şi preşcolari ; 

- efectuat triajul epidemiologic după fiecare vacanţă şi ori de cate ori a fost nevoie -1558 

copii; 

- întocmit fişele copiilor ( măsurat, cântarit, vaccinuri, scutiri medicale) ; 

- întocmit adeverinţe medicale de vaccinari ; 

- verificarea respectarii conditiilor de igiena în clase, holuri, băi şi salile unde se depozitează 

laptele şi cornul ; 

- participat la evenimentele sportive ale elevilor în vederea acordării primului ajutor ;  

- întocmit şi transmis situaţiile specifice la DSP Gorj ; 

- susţinut ore privind sanatatea la clasele de prescolari şi elevi ; 

- însoţirea elevilor în excursii pentru urmărirea stării de sănătate; 

- informarea elevilor  asupra efectului dăunător al fumatului. 

Cabinetul medical scolar –Colegiul Tehnic Motru 

- consultaţii medicale- 1062 copii ; 

- tratament total- 1475 copii ; 

- efectuat examenul de bilant –449 copii 

- efectuat triajul epidemiologic după fiecare vacantă pentru 927 copii  şi ori de cate ori a 

fost nevoie; 
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- întocmit fişele copiilor ( măsurat, cântarit, vaccinuri, scutiri medicale) ; 

- întocmit adeverinte medicale de vaccinari ; 

-       verificarea respectarii condiţiilor de igiena în clase, holuri, bai, laboratoare, cantina 

elevilor şi internat ; 

- întocmit şi transmis situaţiile specifice la DSP GORJ ; 

Cabinetul medical stomatologic –Scoala Gimnaziala nr. 2 

- efectuat igiena orodentara-cursuri de preventie la Scoala Gimnaziala nr. 2 şi Scoala 

Gimnaziala nr. 1(catolica) ; 

- predat tehnici de periaj dentar – 400 copii 

- efectuat tratamente stomatologice la un nr de 8701 copii ; 

- participarea medicului dentist la cursurile de pregătire profesională sustinute de Facultatea  

de Medicină Dentară  din Craiova 

- dotarea cabinetului stomatologic cu mobilier şi medicamente in conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare şi a fost eliberată autorizaţia de funcţionare a cabinetului 

stomatologic; 

- transmis situaţii la Colegiul Medicilor Dentisti Gorj la solicitărea acestora. 

5.Compartimentul asistenta medicală comunitară cu activităti specifice ; 

- monitorizat pesoane vârstnice la domiciliu, măsurat TA, verificat unde a fost cazul  

administrarea corectă  a tratamentului prescris de medic 

- informat părinţii din comunitate despre importanţa vaccinării la copii; 

- efectuat vizite la copii cu vârste între 0-1 an; măsurarea greutăţii, verificarea fontanelei, 

igiena şi ingrijirea copilului, alimentaţia; 

- sprijin persoane cu dizabilităţi pentru întocmirea dosarelor către CASJ Gorj in vederea 

obţinerii de fotolii rulante, cadre mobile şi dispozitive urinare – 12 persoane; 

- monitorizat 15 pacienţi cu TBC şi persoane cu boli cronice; 

- informat gravide privind efectuarea controlului periodic lunar, verificat TA, greutatea şi 

alimentatia gravidei; 

- deplasarea la domiciliul persoanelor cu probleme medico – sociale împreună cu 

personalul din Cadrul Serviciului  de Asistenţă şi Protecţie Socială; 

- informat femeile din comunitate, inclusiv femeile de etnie  romă despre metodele 

contraceptive; 

- Indrumat/insotit persoane cu probleme de sănătate pentru a merge la consultatii de  

specialitate; sprijinit persoane pentru inscrierea la medicului de familie; 

- Sustinut campanii de informare privind sănătatea conform Calendarului  Sănătăţii:  

Luna  Natională  de prevenire a Cancerulu , Ziua Mondială a Sănătăşii Orale, Ziua 

Mondială a Apei; Ziua Mondială de Luptă împotriva Turbeculozei, Ziua Mondială a 

Sănătăţii – Depreşia; Săptămâna Europeană a Vaccinării, Ziua Mondială de Luptă 

împotriva Hipertenşiunii; Ziua Mondială fără Tutun, Ziua Mondială a Contraceptiei, 

Ziua Mondială a Vârsticului; Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice, Ziua 

Mondială  de Luptă împotriva HIV -  SIDA. 

Seful de serviciu a coordonat activităţile desfasurate in cadrul serviciului astfel : 

- primit şi distribuit corespondenţa aferenta specificului fiecărui compartiment şi urmărirea 

ducerii la îndeplinire a solicitărilor/sesizarilor/reclamatiilor ; 

- semnat documentele întocmite în cadrul serviciului privind acordarea ajutoarelor , 

alocatiilor, indemnizatiilor şi a oricarui document întocmit  in cadrul serviciului ; 

- asigurat instruirea  personalului din cadrul Serviciului Public de Asistenţa şi Protecţie 

Socială privind protecţia şi securitatea în muncă, cât şi a asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap, respectiv pentru un nr. de 104 angajati ; 
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- asigurat  înstruirea personalului din cadrul serviciului pentru şituatii de incendiu pentru 24 

angajati din cadrul serviciului ; 

- întocmit şituatii statistice, chestionare, etc,  solicităte de catre diferite instituţii  in 

conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare ; 

- întreprins demersurile necesare pentru înfiintarea serviciilor sociale  ce vor fi furnizate in 

scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale, solicitând consultanţa şi sprijin altor 

instituţii judeţene conform prevederilor Legii nr. 292/2011 – asistentei sociale- au fost 

înfiinţate trei servicii sociale ; 

- întreprins demersurile în vederea licenţierii serviciilor sociale înfiinţate – au fost licenţiate 

cele trei servicii sociale i de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice ; 

- am făcut demersurile necesare autorizării sanitare a cabinetelor medicale şcolare - s-au 

obtinut autorizatiile sanitare de functionare ;  
- întocmit  rapoarte de specialitate in vederea adoptării de hotărâri ale Consiliului Local unde 

neceşită această in conformitate cu legislaţia in vigoare; 

- întocmit Raportul de măsuri şi acţiuni in scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii 

sociale  şi am  participat  la Sedinta Comisiei de Incluziune  organizată la Institutia 

Prefectului, precum şi la instruiri organizate privind activităti specifice domeniului 

asistenţei sociale ; 

- alte atribuţii stabilite prin Dispoziţii ale Domnului Primar. 

                

XVII. SERVICIUL CAMIN SOCIAL  

CENTRU SOCIAL DE ASISTENTĂ PENTRU PERSOANELE 

 AFLATE IN DIFICULTATE IN ANUL 2017 
 

            Activitatea desfaşurată în cadrul celor trei  centre sociale pentru persoanele aflate în 

dificultate pe anul 2017: 

            Activitate în cadrul Căminului Social Motru se desfaşoară începând de la data de 

03.07.2017 şi are un numar de 10 posturi : Sef centru, medic, psiholog, consilier juridic, asistent 

medical, administrator, 2 asistenti sociali, 2 îngrijitoare curaţenie. 

 

Etajul I. Centrul ,,ADĂPOST DE NOAPTE” - Motru, are un număr de 12 camere (26 

de locuri), cu  următoarele activitati: 

 Activitate de coordonare servicii, semnat documentele din cadrul căminului 

social, primit şi distribuit corespondenta aferentă fiecărui compartiment, urmărirea ducerii la 

îndeplinire a solicitărilor/sesizarilor/reclamatiilor, asigura instruirea personalului. 

 Activitate de consiliere psihologică şi susţinerea suportului moral al beneficiarilor 

în vederea integrarii/reintegrarii  sociale . 

 Activitate de asistenta medicală, consultaţii medicale şi măsuri de prim ajutor, 

efectuează triajul de pediculoza şi starea de sanatate fizica la fiecare beneficiar primit în cadrul 

centrului, verifică respectarea conditiilor de igiena în camera, băi ,bucatarii, scari, holuri şi birouri, 

alte atributii stabilite prin dispoziţii scrise. 

 Activitate juridică, răspunde la sesizarile beneficiarilor, raportează la timp 

abaterile sesizate, asigură corespondența cu instituţiile publice, instantele de judecată, redactează și 

semnează acte juridice, verifică legalitatea actelor cu caracter juridic, răspunde de legalitatea 

actelor și documentelor întocmite şi emise care țin de specialitatea activității pe care o desfășoară 

in cadrul unității,  alte atributii stabilite prin dispoziţii scrise. 
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 Activitate administrativă, asigură aprovizionarea  cu materiale şi produse de 

curatenie, asigură reparatia mobilierului, verifica intreţinerea camerelor, mobilierului, instalatiilor 

de agent termic şi sanitare. 

 Activitatea ingrijitorilor, asigura curăţenia şi igenizarea, camerelor, holurilor, 

bailor, bucătariilor, ajută la igenizarea şi deparazitarea beneficiarilor primiţi în centru, spală, calcă, 

lenjeriile, perdelele şi articolele vestimentare ale beneficiarilor. 

 Activitatea de asistenţă socială, întocmește fișe de evaluare şi demersurile 

necesare admiterii în cadrul adăpostului de noapte, informează şeful de serviciu cu privire la 

beneficiarii admişi în cadrul centrului “ADĂPOST DE NOAPTE”, primeste cererea de admitere 

pe centru. 

In anul 2017, incepând cu data de 15.07.2017 au beneficiat de adăpostul de noapte un 

număr de 86 de persoane. 

Etajul II. Centrul “Integrare /Reintegrare Socială” Motru, are un număr de 12 camere (26 

de locuri), cu următoarele activități: 

 

 Activitate de coordonare servicii, semnat documentele din cadrul căminului 

social, primit şi distribuit corespondenta aferentă fiecarui compartiment, urmarirea ducerii la 

îndeplinire a solicitrarilor/seşizarilor/reclamatiilor, asigură instruirea personalului, alte atribuţii 

prin dispoziţii scrise. 

 Activitate de consiliere psihologică şi reevaluare psihologică, susţinerea suportului 

moral al beneficiarilor în vederea integrarii/reintegrarii  sociale ,consemnarea  celor constatate in 

fisa de evaluare individuala, fise de monitorizare servicii sociale şi  în planul de interventie al 

beneficiarilor, aplică teste, chestionare , interpretează rezultatele obținute, face recomandări, 

desfăsoară activitate de consiliere terapie și prevenire a tulburărilor emoționale și de personalitate, 

alte atribuţii prin dispoziţii scrise. 

Compartimentul asistentă medicală din cadrul” CENTRULUI SOCIAL DE ASISTENTĂ 

PENTRU PERSOANELE AFLATE IN DIFICULTATE “ in care se desfăsoară activitați specifice: 

 consultaţii medicale şi măsuri de prim ajutor, întocmirea de fişe clinice privind 

starea de sănătate a fiecrui beneficiar şi dosar medical, efectuază triajul de pediculoza  fiecare 

beneficiar, monitorizează starea de sanatate a beneficiariloer integraţi în cadrul centrului, 

efectuează tratamente, calculează zilnic raţia calorică a meselor, supraveghează igiena 

beneficiarilor, verifica respectarea conditiilor de igiena in camera, bai, bucatarii, holuri, scari şi 

birouri, sustine sesiuni de instruire privind sănătatea, prevenirea îmbolnavirilor şi plening familiar,  

consemnarea  celor constatate în fişa de evaluare individuala, fişe de monitorizare servicii sociale 

şi  în planul de intervenţie al beneficiarilor, alte atribuţii prin dispoziţii scrise. 

 consultaţii medicale - 86 beneficiari; 

 tratamente-32 beneficiari (tratamente peros - 32, injectii - 5(i.m), pansamente-5, 

urgente-5) 

Activitate juridică, răspunde la sesizarile beneficiarilor, aşigură corespondenta cu 

instituţiile publice, instantele de judecată, consemnarea  celor constatate în fişa de evaluare 

individuală, fişe de monitorizare servicii sociale şi  în planul de interventie al beneficiarilor, alte 

atribuţii prin dispoziţii scrise. 

         Activitate administrativă, asigura aprovizionarea  cu materiale şi produse de curaţenie, 

asigura reparaţia mobilierul, verifică întreţinerea camerelor, mobilierului, instalaţiilor de agent 

termic şi sanitare, întocmeste comanda zilnică de masă, alte atribuţii prin dispoziţii scrise. 
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   Activitatea îngrijitorilor, asigură curăţenia şi igenizarea camerelor, holurilor, bailor 

,bucatariilor, ajuta la igenizarea şi deparazitarea beneficiarilor primiti în centru, spală, calca, 

lenjeriile, perdelele şi articolele vestimentare ale beneficiarilor. 

    Activitatea de asistenta socială, Activități de evaluare / reevaluare respectând legislația 

în vigoare, procesul de acordare a serviciilor sociale are următoarele etape: fișă de 

evaluare/reevaluare, elaborarea planului de intervenție, monitorizarea, evaluarea opiniei 

beneficiarului. 

    In anul 2017,începand cu data de 01.08.2017 au beneficiat de serviciile oferite din cadru 

l,,CENTRULUI DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALA PENTRU PERSOANELE FĂRĂ 

ADĂPOST”Motru un numar de 9 persoane, dintre care au fost reintegrati un număr de 5 

persoane, iar o persoană a solicităt prin cerere scrisă încetarea serviciilor din motive personale. 

     Etajul III. Centrul ,,Victimele Violentei in Familie”Motru, are un număr 12 camere (26 de 

locuri) cu urmatoarele activităţi: 

Activitate de coordonare servicii, semnat documentele din cadrul caminului social,primit 

şi distribuit corespondenta aferenta fiecarui compartiment, urmărirea ducerii la îndeplinire a 

solicitărilor/sesizarilor/reclamatiilor, asigura instruirea personalului, alte atributii prin dispoziţii 

scrise. 

Activitate de consiliere psihologică şi reevaluare psihologică, susţinerea suportului 

moral al beneficiarilor în vederea integrarii/reintegrarii  sociale, consemnarea  celor constatate în 

fişa de evaluare individuala, fise de monitorizare servicii sociale şi   în planul de interventie al 

beneficiarilor, alte atributii prin dispoziţii scrise. 

Activitate medicală, consultaţii medicale şi măsuri de prim ajutor, întocmirea de fişe 

clinice privind starea de sanatate a fiecarui beneficiar şi dosar medical, efectuiaza triajul de 

pediculoza fiecare beneficiar, monitorizeaza starea de sanatate a beneficiarilor integri în cadrul 

centrului, efectueaza tratamente, calculeaza zilnic raţia calorica a meselor, supraveghează  igiena 

beneficiarilor, verifică respectarea condiţiilor de igiena în cameră, băi, bucătarii, holuri, scări şi 

birouri, susține sesiuni de instruire privind sănătatea, prevenirea îmbolnăvirilor şi plening familiar,  

consemnarea  celor constatate în fişa de evaluare individuală, fişe de monitorizare servicii sociale 

şi în planul de intervenţie al beneficiarilor, alte atributii prin dispoziţii scrise. 

Activitate juridică, răspunde la seşizarile beneficiarilor, aşigură corespondenta cu 

instituţiile publice, instantele de judecata consemnarea  celor constatate in fisa de evaluare 

individuala,fise de monitorizare servicii sociale şi   in planul de interventie al beneficiarilor, alte 

atributii prin dispoziţii scrise. 

Activitate administrativă, aşigură aprovizionarea  cu materiale şi produse de curatenie, 

aşigură reparatia mobilierul, verifică intreţinerea camerelor, mobilierului, instalatiilor de agent 

termic şi sanitare,întocmeste comanda zilnică de masă, alte atributii prin dispoziţii scrise. 

Activitatea îngrijitorilor, asigura curatenia şi igenizarea camerelor, holurilor, băilor 

,bucatariilor, ajută la igenizarea şi deparazitarea beneficiarilor primiți în centru, spală, calcă, 

lenjeriile,perdelele şi articolele vestimentare ale beneficiarilor. 

Activitatea de asistentă socială, Activități de evaluare / reevaluare respectând legislația in 

vigoare, procesul de acordare a serviciilor sociale are următoarele etape : fișă de 

evaluare/reevaluare ,elaborarea planului de intervenție, monitorizarea, evaluarea opiniei 

beneficiarilor. 

In anul 2017,incepand cu data de 08.08.2017 au beneficiat de serviciile oferite in cadrul 

Centrului ,,Victimele Violentei in Familie” Motru, un număr de 5 persoane, dintre care 4 

persoane au fost reintegrate, iar o persoană rămane in cadrul centrului. 
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XVIII. COMPARTIMENTUL  EXPERT  RROMI 
              

            Activitatea acestui Compartiment constă în soluţionarea diverselor probleme ale cetătenilor 

de etnie rromă, implementarea şi aducerea la cunostinţă  a diverselor programe pe probleme de 

rromi.             

             Prin activitatea acestui compartiment, pe raza municipiului Motru,a fost identificat un 

numar de 460 cetăteni de etnie rromă. 

 223 persoane in Motru 

 144 persoana in localitatea Plostina 

 90 persoane in localitatea Insuratei 

             Principalele obiective ale activitatii Compartimentului sunt legate de:          

 sănătate 

 educaţie 

 cultuă 

 sociale. 

                 Familiile de etnie rromă din municipiul Motru au acces la serviciile medicale, medicii 

de familie aşigură un tratament egal şi au atitudine nondiscriminatorie in practica de zi cu zi. 

                 S-au derulat periodic activităţi de informare, instruire sanitară şi educaţie pentru sănătate 

la nivelul comunităţii. 

                 Interesul pentru educaţie din partea copiilor rromi care frecventează cursurile 

invăţămantului preşcolar, primar, gimnazial, liceal a crescut. Copii famiilor de rromi căldărari din 

localităţile Ploştina şi Insuraţei au reuşit sa se integreze in colectivitate datorită conşilierii de care 

au beneficiat prin compartimentul ce funcţionează in cadru Primariei Municipiului Motru şi a 

Compartimentului de Asistenţa Medicală Comunitară. 

  Copii de rromi care au terminat clasele 1- 4 s-au înscris la scolile din Motru in clasele 5-8. 

              Familiile de rromi au mai fost consiliate de asistent medical comunitar şi mediator sanitar 

şi de cadre didactice, psihologi şi funcţionari care au purtat discutii pentru ameliorarea 

dificultăţilor de comunicare şi stimularea interesului copiilor pentru scoală. 

                Există la Casa de Cultura un ansamblu care activează cu un numar mare de copii dintre 

care o mare parte sunt de etnie rroma şi este condus tot de un maestru de etnie rroma.Copii de etnie 

rroma din localitaţile Ploştina şi Insurăţei au paticipat şi la zilele Municipiului Motru prezentand 

un dans tradiţional, de prezentarea acestui moment s-au ocupat asistentul medical comunitar şi 

mediatorul sanitar din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitară. 
   Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, în cadrul festivalului - concurs  „ Colinde şi Cântece de 

Crăciun „ copii rromi au participat cu  momente de dansuri  şi cântece  traditionale. 

              Din punct de vedere social cetăţenii de etnie rroma  beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi 

cetăţeni români şi anume: ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încalzire.                 

S-au organizat întâlniri între autorităţile locale şi reprezentanţii de etnie rroma în scopul rezolvării 

problemelor cu care aceştia se confruntă. 

                Printre problemele ridicate şi soluţionate  de cetăţenii de etnie rroma amintim : 

întocmirea diferitelor cereri pentru cetăteni rromi pentru eliberarea de documente; 

           Compartimentul expert rromi este în  permanenţă legatură cu liderii pe plan local şi judeţean 

ai etniei rrome, cu reprezentantul biroului judeţean în vederea soluţionarii tuturor problemelor 

cetatenilor de etnie rroma din Municipiul Motru. 
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XIX. DIRECTIA DE CULTURA , ACTIVITATI 
 DE SPORT ŞI TINERET  

 
Casa de cultură a municipiului Motru, ca instituţie de interes public, având personalitate 

juridică, funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Motru.  

Casa de cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe in domeniul educaţiei permanente, 

al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane. 

Principalele obiective care au stat în atenţia instituţiei in anul 2017 au fost: 

 organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale şi de educaţie permanentă; 

 conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale 

patrimoniului naţional şi universal; 

 a organizat, îndrumat şi susţinut formaţii artistice de amatori, cât şi persoane talentate 

(formaţii de muzică populară şi de muzică uşoară, solişti vocali şi instrumentişti, creatori 

de artă plastică – pictură, grafică, creatori de proză şi poezie, etc.), inclusiv prin 

sprijinirea participării acestora la diverse manifestări culturale locale, judeţene, 

interjudeţene sau naţionale; 

 a organizat şi susţinut activităţi de documentare, expoziţii de artă, activităţi de educaţie 

civică şi de informare a publicului;   

 s-a preocupat de organizarea de cursuri ştiinţifice şi de formare profeşională continuă. 

In domeniul culturii tradiţionale un loc însemnat l-a avut cercetarea, conservarea şi 

promovarea culturii tradiţionale precum şi a creaţiei populare de pe Valea Motrului. 

Agenda culturală a anului 2017 a cuprins: expuneri, simpozioane, medalioane literare şi 

ştiinţifice precum şi concursuri prin care s-au omagiat sau comemorat personalităţi proeminente 

ale culturii româneşti (Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Mircea Eliade, Titu 

Maiorescu, Tudor Arghezi, Mihail Kogălniceanu, Adrian Păunescu, Nicolae Labiş etc.).  

Aceste manifestări culturale au fost realizate in colaborare cu alte instituţii (instituţiile de 

invăţământ din localitate, Clubul Copiilor, ONG-uri cu specific cultural, instituţii şcolare şi 

culturale din alte localităţi), oameni de cultură sau specialişti în diverse domenii din municipiu, 

judeţ sau din alte judeţe. 

Au fost organizate şi susţinute spectacole de muzică şi poezie, manifestări culturale 

aniversare cu prilejul zilelor de 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naţionale şi aniversarea poetului 

naţional Mihai Eminescu; 24 Ianuarie – Unirea Principatelor; 24 – februarie – Balul Nunţii de Aur; 

8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii; 26-28 mai – Zilele Municipiului Motru; 1 Iunie – Ziua 

Copilului; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României.  

In domeniul artelor plastice se reliefează, ca manifestări de amploare, ediţia a 8-a a Salonului 

internaţional de pictură „Arte mici” (ianuarie – martie 2017), manifestare de tradiţie organizată de 

artistul plastic Florin Preda-Dochinoiu in parteneriat cu Primăria Municipiului Motru; Casa de 

Cultură a Municipiului Motru; Asociaţia „Ţara noastră, casa noastră”; Asociaţia pentru Cultură, 

Sport şi Reprezentare a Poliţiştilor de Pretutindeni; Cotidianul „Gorjeanul”; Cotidianul „Gazeta de 

mâine” ce a reunit aproximativ 900 de lucrări realizate de peste 500 de artişti din România, 

Republica Moldova, Spania, Germania, Austria, Portugalia, Suedia, Australia şi SUA; Expoziţia – 

concurs „Corabia visurilor” (27.05.2016) organizată de Colegiul Naţional „George Coşbuc” in 

parteneriat cu Direcţia de Cultură, Activităţi de  Sport  şi  Tineret. In colaborare cu Secţia externă 

de arte plastice a Şcolii Populare de Arte Tg. Jiu, Clubul Copiilor Motru şi unităţile de invăţământ 

au fost realizate in mod permanent expoziţii tematice la sediile Casei de Cultură din str. Macului şi 

Parcul Central, precum şi ateliere de creaţie, concursuri de desene pe asfalt.  

Casa de cultură a avut în vedere conservarea şi promovarea creaţiei populare 

contemporane din zonă, precum şi a obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei:  
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– au fost organizate expoziţii personale şi colective ale creatorilor de artă plastică (grafică, 

pictură); 

– am asigurat participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, la diferite 

festivaluri (Tismana, Târgu Cărbuneşti, Bolboşi, Târgu Jiu, Godineşti, Runcu, etc.); 

– punerea in scenă a unor datini şi obiceiuri (spectacol de colinde şi obiceiuri de iarnă la 

Primăria mun. Motru şi la diverse instituţii şi intreprinderi) precum şi organizarea Festivalului de 

colinde şi cântece de Crăciun „CRĂCIUNUL - TRADIŢIE şi MODERNITATE” ediţia a VIII-a, 

manifestări la care au participat reprezentanţi de la instituţii şcolare şi culturale de pe Valea 

Motrului cu care Casa de Cultură Motru are strânse legături de colaborare (Padeş, Baia de Aramă, 

Crainici, Glogova, Valea Mănăstirii, Samarineşti, Văgiuleşti etc). 

- in colaborare cu CJCPCT Gorj a fost lansată lucrarea de etnografie şi folclor „Hora-i obicei 

străbun” din ciclul „Tradiţii şi obiceiuri populare de pe Valea Motrului” a autorilor Mircea 

Tutunaru şi Nicoleta Pauliş. 

De asemenea, Casa de Cultură a avut in vedere susţinerea şi promovarea creaţiei literare 

motrene, atât prin organizarea de lansări de carte (Nicolae Dragoş – Surâzând prin labirint; Mircea 

Tutunaru – Drum prin Calea Lactee; Ion Sabin Cerna – Călător prin destin; Ion Popescu-Brădiceni 

– Grădina de(-)mentă; Vaşile Ponea – Starea de graţie) cât şi prin revista de cultură „Ad Mutrium”.  

Casa de cultură susţine formaţii artistice de amatori: taraf şi grup vocal de muzică populară, 

grup coral, solişti de muzică populară şi uşoară, formaţii de dans modern şi de societate.  

In cursul anului 2017 Casa de Cultură a acordat sprijin logistic şi de specialitate la realizarea 

unor activităţi culturale, artistice, educative organizate de instituţiile şcolare din municipiu din care 

exemplificăm: spectacolul de teatru cu piesa „Cabaretul cuvintelor” pusă in scenă de trupa 

„Labirint” a Colegiului Naţional George Coşbuc Motru, Ziua Educaţiei, proiectele educaţionale 

„Rolul patrimoniului românesc in consolidarea identităţii europene”, „Violenţa nu te face mai 

puternic” – Colegiul Tehnic; „Cetăţeanul european de mâine” – Colegiul Naţional George Coşbuc; 

„Fiecare copil are o poveste”, „Concurs Halloween” – Şcoala Gimnazială nr. 1;, activităţi cultural-

educative cu specific de Crăciun, festivităţi de inceput de an şcolar etc.  

Incepând cu luna decembrie a anului 2015 datorită unor deficienţe privind normele de 

siguranţă şi protecţie contra incendiilor s-a sistat activitatea în sala de spectacole până la 

remedierea deficienţelor şi obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare funcţionării, fapt pentru 

care activităţile culturale s-au desfăşurat in sala de festivităţi de la sediul din Parcul Central, in aer 

liber (pe platoul din faţa Casei de Cultură, in Piaţeta Primăriei şi in Parcul Primăriei, Parcul 

Central şi Parcul Minerul) şi in spaţii private (Salonul Oglinzilor din Complexul Ghiocela). 

Festivalul de colinde „Crăciunul – tradiţie şi modernitate” ediţia a VIII-a 2017 s-a desfăşurat intr-

un spaţiu privat (Salonul oglinzilor din complexul Ghiocela Motru); ediţia 2017 a Salonului de 

pictură „Arte mici”, manifestare culturală de amploare internaţională organizată in parteneriat cu 

Casa de Cultură s-a desfăşurat in Catedrala Ortodoxă Motru şi in foaierul Casei de Cultură. 

Conşiderăm că intreprinderea tuturor demersurilor necesare reluării activităţii in sala de spectacole 

este absolut necesară. 

Pentru realizarea activităţilor specifice Casa de cultură colaborează cu instituţii de 

specialitate, persoane juridice de drept public sau privat etc., fără a exprima sau susţine nici un fel 

de interes de grup (politic, etnic, religios sau de orice altă natură)  

 

Universitatea Populară Motru, a elaborat şi desfăşurat proiecte şi programe in domeniul 

educaţiei permanente  şi a avut ca obiective principale: dezvoltarea generală şi armonioasă a 

personalităţii umane, transmiterea şi aşimilarea valorilor ştiinţifice, educaţia civică, morală şi 

economică, însuşirea de cunoştinţe şi deprinderi. 

Pentru realizarea acestor obiective au fost organizate cursuri de cultură generală: curs de 

ştiinţe istorice, curs de medicină şi educaţie sanitară, ecologie (protecţia  mediului). 
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XX. COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

Biblioteca publică joacă un rol vital în comunitatea deservită, fiind principala instituţie care 

oferă servicii de informare şi documentare sub diverse forme şi in contexte diferite. Astfel, aceasta 

contribuie la dezvoltarea personală a utilizatorilor prin educaţia formală, prin educaţia pe tot 

parcursul vieţii, prin activităţile desfăşurate după încheierea orelor de şcoală, prin cultura 

informaţiei, activităţi de petrecere a timpului liber sau acces la informaţii. Un alt aspect acoperit de 

către biblioteca publică este legat de coeziunea socială, spaţiul instituţiei transformându-se intr-un 

loc al intâlnirii şi un centru pentru dezvoltarea comunitară. Identitatea culturală şi locală reprezintă 

probleme cu un impact semnificativ asupra comunităţii şi care trebuie să fie popularizate prin 

intermediul bibliotecii publice, iar imaginaţia şi creativitatea dezvoltă interesul publicului pentru 

activităţile culturale in parteneriate cu unitățile de invățământ. Toate acestea demonstrează că 

biblioteca publică deţine un rol social special în comunitate, iar serviciile oferite de către aceasta 

sunt axate pe indeplinirea acestui rol.  

  Biblioteca publică este parte a patrimoniului cultural dar identitatea sa nu mai este atât de 

puternică încât să trezească conștiința și interesul tuturor, deoarece clasa politică nu mai acordă 

atenția cuvenită culturii naționale nu mai ințelege rolul pe care biblioteca îl are de a crea legătura 

între familie și școală și de a contribui la formarea educației civice şi a personalității fiecăruia, 

indiferent de vârstă.  

 Fondul de carte existent în cadrul bibliotecii la 01.01.2017 a fost de 35961 volume, în 

valoare de 63 391,05 lei. In anul 2017 s-au achiziționat 537 volume în valoare de 1361,26 lei. Din 

acestea un număr de 60 de volume in valoare de 800, 26 lei au fost achiziționate din fondul alocat 

de Primăria Mun. Motru, iar restul de 477 volume au fost achiziţionate din donaţii. La 31. 12. 2017 

fondul de carte este de 36 498 volume in valoare de 64752,31 lei. 

Fondul de carte existent în cadrul bibliotecii la 01.01.2017 este împărțit în două depozite: 

  1. cu acces liber la raft un procentaj de 60%  

              2. depozitul legal de carte 40%  

In perioada anului 2017 au fost înregistraţi 1991 de cititori noi înscrişi (18% cu studii 

superioare, 22% cu studii medii, restul studenţi şi elevi). Frecvenţa utilizatorilor in anul 2017 a fost 

de 10.420/an, în medie 20 utilizatori zilnic care împrumută documente la sală sau la domiciliu şi 

utilizează calculatoarele. 

        Numărul documentelor utilizate este de 20.600 cărţi (37% din cărţi fiind utilizate în 

bibliotecă, iar restul sunt împrumutate la domiciliu).. 

 Pentru a venii în sprijinul comunității în bibliotecă pe lângă metodele tradiționale, se depun 

eforturi pentru a folosi și metodele moderne de regăşire a informaţiei in biblioteci prin  întocmirea 

Cataloagelor sistematice -  Cataloagele on-line, alcătuite conform unei scheme de claşificare, ce 

au drept scop gruparea publicaţiilor după conţinutul tematic, specificând domeniul ştiinţei căreia 

acestea îi aparţin (grupare pe clase şi subclase). 

  Biblioteca nu deține Sistemele integrate compuse din module care automatizează în principal o 

funcţie de bibliotecă şi se pot utiliza separat. Caracteristica de sistem integrat este dată de faptul că 

se lucrează cu o bază de date centrală, o informaţie introdusă într-un modul va putea fi utilizată în 

celelalte module. Printre aceste module este OPAC-ul (Online Public Access Catalogue), care 

asigură accesul la catalogul on-line al bibliotecii, acesta trebuie achiziționat. Această activitate  

va continua și în anul 2018,  
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 XXI.   POLIŢIA LOCALĂ MOTRU 
Activitatea Serviciului Politie Locala Motru in anul 2017 

 

I. PREZENTARE GENERALA 

             Politia Locală Motru a fost înfiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 

Motru nr. 104/31.01.2011, prin reorganizarea Politiei Comunitare, în conformitate cu prevederile 

art. 4 din Legea politiei locale nr.155/2010 si H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

cadru de organizare si funcţionare a politiei locale. 

             Politia Locala Motru functioneaza ca serviciu public de interes local fara personalitate 

juridica, in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Motru. 

             In anul 2017 Politia Locala Motru si-a desfăşurat activitatea in interesul comunitatii locale, 

exclusiv pe baza si in executarea legii, în scopul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

persoanei, a proprietatii private şi publice, prevenirii si descoperirii infractiunilor avand 

urmatoarea structura organizatorica: 

                        1. Sef Serviciu  

2. Biroul Ordine Publica, Dispecerat-Monitorizare, structurat in: 
- Compartiment Ordine Publica  

- Compartiment Dispecerat-Monitorizare 

- Compartiment Instruire si Securitate in munca 

3. Compartiment Circulatie  

4. Compartiment Disciplina în constructii, Protectia Mediului, Afisaj stradal  

5. Compartiment Control comercial  

6. Compartiment Evidenta Persoanelor  

Pe parcursul anului 2016, lucrătorii Politiei Locale Motru au desfăşurat activităţi specifice 

in baza atributiilor stabilite prin lege pe fiecare compartiment functional, cu exceptia 

Compartimentului Evidenta Persoanelor, unde postul este vacant. 

 

II. ACTIVITATI DESFASURATE 

A) Biroul Ordine Publica, Dispecerat-Monitorizare – activitatea biroului s-a desfăşurat 

in baza Planului de Ordine si Siguranta Publica a Municipiului Motru, aprobat prin H.C.L. Motru 

nr. 94/25.05.2017. 

La executarea activitatilor si misiunilor specifice au participat un numar de 41 de politisti 

locali  din cadrul Biroului Ordine Publica, Dispecerat-Monitorizare, repartizaţi pe sectoare, zone 

de responsabilitate si posturi fixe de ordine publică şi paza, pe cele trei schimburi, astfel: 

- s-a efectuat permanent serviciul de patrulare pedestra si mobila pe fiecare din cele 

2 sectoare de pe raza municipiului, pe 2 sau 3 schimburi, în funcţie de situaţia operativa, pentru 

asigurarea unui climat optim de ordine si linişte publică; 

- pe schimbul III, în baza Planului de Cooperare cu Politia Municipiului Motru şi în 

funcţie de personalul existant, au fost organizate patrule mixte, executându-se misiuni de asigurare 

a ordinii si liniştii publice pe toata raza municipiului, inclusiv satele componente; 

- s-a asigurat prezenta politiştilor locali in zona centrala – Bd. Trandafirilor – si 

Parcul Municipal, zone unde s-a acţionat cu prioritate pentru menţinerea curăţeniei si protejarea 

zonelor verzi; 

- zilnic, pe schimbul I, un echipaj de sectoristi a acţionat pe raza municipiului, 

cooperând permanent cu Asociaţiile de Proprietari, răspunzând direct si cu operativitate 

solicitărilor acestora si altor cetăţeni, în baza competentelor stabilite prin lege. Pe aceasta linie au 

fost rezolvate un număr de 273 de sesizări adresate direct instituţiei, în scris sau telefonic, dintre 

acestea 162 referindu-se la blocarea sau ocuparea locurilor de parcare rezervate. 
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- s-a asigurat însoţirea si protecţia angajaţilor primăriei si celorlalte servicii din 

subordinea Consiliului Local la executarea unor acţiuni specifice ca: acordarea ajutoarelor sociale, 

transportul valorilor monetare, diferite controale. 

- s-a asigurat pe toata durata cursurilor şcolare prezenta politistilor locali la cele 3 

instituţii de învatamant din municipiu precum si sala de sport, unde, împreuna cu conducerea 

şcolilor si cu sprijinul cadrelor didactice s-actionat in vederea asigurarii unui climat optim deliniste 

publica si securitate a elevilor în incinta unitătilor de învatamânt.  

De asemenea, atat la intrarea cat si la iesirea de la cursuri a elevilor din clasele 

primare, politistii locali au fost prezenti la trecerile de pietoni din apropierea unitatilor de 

invatamant, in vederea prevenirii unor evenimente rutiere in care sa fie implicati elevi. 

Pe parcursul anului 2017, politistiil locali din cadrul compartimentului de ordine publica au 

participat la diverse manifestări si acţiuni organizate pe raza municipiului, după cum urmează: 

- asigurarea masurilor de ordine si liniste publica in zona bisericilor in perioada 

sărbătorilor de Paste, Sf. Paraschieva si celorlalte sarbatori religioase; 

- asigurarea masurilor de ordine si liniste publica in colaborare cu celelalte 

instituţii cu atribuţii în acest sens cu ocazia Zilelor Municipiului Motru şi 

manifestarilor cultural-artistice organizate in perioada sarbatorilor de iarna, 

nefiind înregistrate evenimente negative; 

- asigurarea fluenţei traficului rutier împreună cu politiştii locali din cadrul 

Compertimentului Circulatie, atât cu ocazia manifestarilor cultural-sportive, cât 

si cu ocazia efectuării unor lucrări la partea carosabilă şi în perioada de iarna, în 

zone unde datorita condiţiilor de drum au apărut congestionări ale circulaţiei; 

- asigurarea masurilor de ordine si liniste publica in colaborare cu celelalte 

instituţii cu atribuţii în acest sens, la adunarile publice in baza Legii nr.60/1991, 

la manifestarile ocazionate de Ziua Nationala a Romaniei, precum şi la alte 

manifestari cultural-artistice si comemorative organizate pe raza municipiului; 

- monitorizarea si verificarea periodica a zonei fostei gropi de gunoi din satul 

Postina in vederea prevenirii depozitarii necontrolate de deseuri in zona 

respectiva. 

- asigurarea ordinii si linistii publice in incinta Complexului de agrement – 

Strand, pe toata durata functionarii acestuia. 

In conformitate cu Planul de Ordine si Siguranta Publica a Municipiului Motru, s-a asigurat 

ordinea publica si paza obiectivelor de interes public local, prin organizarea unor posturi fixe de 

ordine publica si paza, după cum urmează: 
- Postul nr. 1: Sediul Politiei Locale Motru; 

- Postul nr. 2: Sediul Primăriei si C.L. Motru; 

- Postul nr. 3: Sediul I.T.L. si celorlalte servicii din clădire; 

- Postul nr. 4: Şcoala Generala nr. 1; 

- Postul nr. 5: Colegiul Naţional „George Coşbuc”, 

- Şcoala Generala nr.2 si Grădiniţa nr.7; 

- Postul nr. 6: Colegiul Tehnic Motru; 

- Postul nr. 7: Parcul Central; 

- Postul nr. 8: Piaţa Centrala; 

- Postul nr. 9: Staţia de sortare si transfer; 

- Postul nr. 10: Centrul de Afaceri Leurda; 

- Postul nr. 11: Stadionul Minerul; 

- Postul nr. 12: Complex Agrement – Strand; 

- Postul nr. 13: Camin Social. 
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            Asigurarea ordinii publice şi pazei la obiectivele menţionate s-a făcut atât cu personal 

contractual cat si cu politisti locali in funcţie de specificul fiecărui obiectiv. 

La sate, paza bunurilor si obiectivelor de interes public s-a realizat prin prezenta, in fiecare 

noapte, a patrulei mobile formata din politisti locali, sau in cooperare cu agenţi de politie, conform 

Planului de Ordine si Siguranta Publica a Municipiului Motru. 

In vederea organizarii de actiuni comune privind privind ordinea si linistea publica, 

circulatia rutiera, prevenirea si combaterea criminalitatii stradale, faptelor cu violenta sau 

furturilor, la nivelul Municipiului Motru a fost incheiat Planul de Cooperare nr. 65/11.04.2017, cu 

Politia Mun. Motru, fiind stabilite masuri comune pe toate liniile de activitate din sfera de 

competenta a Politiei Locale Motru, rezultatul fiind o cooperarea foarte buna si eficienta cu 

lucratorii acestei insitutii pe tot parcursul anului si pe toate liniile de munca din sfera de atributii al 

Politiei Locale. 

De asemenea în urma implementării şi folosirii în activitătile specifice poliţiei locale a 

sistemului public de supraveghere video instalat pe raza municipiului au fost efectuate un număr 

de 65 de interogări în sistem la solicitarea Politiei Mun. Motru, Judecătoriei precum si Parchetului 

de pe lânga Judecatoria Motru, cu ajutorul imaginilor surprinse fiind identificati si traşi la 

raspundere făptuitorii mai multor fapte de distrugere, furt, fapte cu violenta şi scandaluri în locuri 

publice, precum si stabilirea concreta a imprejurarilor unor evenimente rutiere ce au avut loc pe 

raza municipiului. Efectul direct al implementarii Sistemului de Supraveghere Video a fost 

scaderea numarului de fapte antisociale pe raza municipiului Motru in anul 2017. 

            B) Compartimentul Circulatie – avand in vedere prevederile Legii politiei locale nr. 

155/2010 precum si Planul de cooperare încheiat cu Poliţia Municipiului Motru, pe parcursul 

anului 2017 politiştii locali din cadrul Compartimentului Circutatie Rutiera au desfasurat activităti 

specifice în vederea asigurarii fluenţei traficului rutier în zona desfasurarii unor manifestari 

cultural-sportive, religioase sau comemorative, precum şi în zona desfasurarii unor lucrări pe 

drumurile publice care au implicat devierea circulatiei rutiere.  

            De asemenea politiştii locali din cadrul compartimentului au fost prezenti împreuna cu 

politiştii rutieri pe itinerariile şi locurile stabilite în cadrul Poliţiei Mun. Motru, fiind organizate 

periodic actiuni comune in vederea prevenirii si combaterii faptelor contraventionale la regimul 

circulatiei pe drumurile publice, precum şi hotararilor C.L.Motru pe aceasta linie, asigurarea 

fluenţei traficului rutier îin diferite zone al oraşului şi cu ocazia unor manifestari publice, în limita  

atribuţiile staliblite prin Legea poliţiei locale.              

C) Compartimentul Disciplina în construcţii, Protecţia Mediului si Afisaj stradal – 

lucrătorii compartimentului au desfaşurat activităti comune cu angajaţii Serviciului Urbanism din 

cadrul Primarirei Mun. Motru, fiind desfaşurate un numar de 83 acţiuni comune si verificari pe 

linia respectarii prevederilor legale privind autorizarea constructiilor, protectia mediului si afisajul 

stradal. 

Au fost verificate  un numar de 15 sesizări privind efectuarea unor lucrări de construcţii cu 

incalcarea prevederilor legale, sau incalcarea prevederilor legale privind afisajul stradal. 

            Pe linie de protecţia mediului, lucrătorii compartimentului împeruna cu echipajele de 

ordine publică si lucratorii Comp. Control Comercial din cadrul serviciului au desfaşurat activităti 

specifice in baza atributiilor stabilite prin Legea Politiei Locale, dupa cum urmează: 

- s-a urmărit respectarea prevederilor legale privind regimul deşeurilor, fiind verificate 

toate societăţile comerciale de pe raza municipiului, ocazie cu care au fost efectuate 

un numar de 43 controale privind existenta contractelor de salubrizare. 

- împreuna cu angajaţii Primăriei Motru lucrătorii compartimentului au participat la 

verificarea si soluţionarea unor sesizari privind modul de depozitare necontrolată sau 

abandonarea deşeurilor; 
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- s-a acţionat în zona rurală în vederea informării si verificarii măsurilor stabilite 

privind curăţarea şanţurilor şi rigolelor în dreptul proprietăţilor riverane drumurilor 

publice.  

E) Compartimentul Control comercial – în anul 2017 politiştii locali din cadrul 

compartimentului au acţionat permanent în Piaţa Centrala şi pe toata raza municipiului în vederea 

punerii în aplicare a Hotărârilor Consiliului Local privind activitatea comerciala şi comerţul 

stradal, accesul si tranzitarea municipiului de catre vehiculele de tonaj mare si în regim de taxi. 

In acest sens, s-a colaborat permanent cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, pe 

parcursul anului politistii locali repartizaţi desfăşurând următoarele activităţi: 

- au fost efectuate un număr de 387 controale si verificări la  agentii economici si 

producatorii agricoli care isi desfasoara activitatea in Piata Centrala; 

- au fost efectuate un număr de 129 controale pe raza municipiului Motru, privind 

comerţul stradal în perioada sarbătorilor; 

- au fost efectuate un număr de 164 controale privind autorizaţia de funcţionare şi 

profil de activitate; 

- s-a verificat permanent existenta Permisului de Libera Trecere conform H.C.L. 

69/2009,  

- s-a acţionat în vederea punerii in aplicare a H.C.L. nr. 76/2013 modificată  prin 

H.C.L. 53/2016,  privind stabilirea regimului de aprovizionare a agentilor economici 

in Piata Centrala; 

- au fost verificate societătile comerciale care desfaşoara activităţi de taximetrie, 

urmărindu-se respectarea prevederilor legale privind desfăşurarea acestei activităţi şi 

punerea în legalitate a conducătorilor auto pentru desfăşurarea activităţii de taxi; 

- împreună cu reprezentantii primăriei, cu ocazia manifestarilor organziate pe raza 

municipiului au fost verificaţi agentii economici care au desfaşurat activităti 

comerciale în zonele de desfasurare a acestor manifestari. 

F) Compartimentul Evidenta Persoanelor  - pe aceasta linie echipajele de politistii 

locali, au cooperat periodic cu Serviciul Local de Evidenta Informatizata a Persoanelor, pentru 

verificarea persoanelor cu actele de identitate expirat. 

 De asemenea, la diferite solicitări au însotit lucratorii serviciului mentionat în vederea 

punerii în legalitate a unor persoane fără posibilitatea deplasarii. 

G) Compartimentul Instruire şi Securitate în munca – politiştii locali din cadrul 

compartimentului au asigurat lunar pregătirea politiştilor locali în baza Planului anual de pregătire, 

fiind prelucrate atât teme de pregătire generala, protecţia muncii sau P.S.I.  cat si teme de 

specialitate, punându-se accentul in continuare pe regulile generale de tactica poliţieneasca si 

regimul contravenţiilor. 

Periodic, s-a efectuat pregătirea sportivă a personalului, fiind prelucrate tehnici specifice de 

autoapărare şi folosire a forţei în limitele legii. 

            In ceea ce priveste starea disciplinară, pe parcursul anului 2017 nu  au fost constatate 

abateri disciplinare. 

In cursul anului 2017 insp. Maresescu Catalin si Insp.Gradinaru Oana din cadul Comp. 

Dispecerat-Monitorizare a demisionat din cadrul serviciului din motive personale. 

Preluarea in anul 2015 a celor doua obiective de interese public (Complex Agrement si 

Camin Social, care sunt asigurate permanent cu personal din cadrul serviciului) a dus si in anul 

2017 la diminuarea numarului de politisti locali din dispozitivul de ordine publica, cooperarea cu 

Politia Motru efectuandu-se ocazional în funcţie de  personalul aflat la dispozitie. 
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Scăderea numarului de personal în serviciul de  ordine publica a fost compensata prin 

prezenţa unui echipaj mobil ( Patrula Auto ), permanent la dispozitia dispeceratului, acesta 

preluand şi asigurând intervenţia operativă la solicitarile ofiterului de serviciu sau sesizarile 

cetatenilor. 

 Pentru a acoperi necesarul din dispozitivul de paza, au fost preluati lunar şi politişti 

locali din celelalte compartimente functionale, fapt care a dus la diminuarea număului de 

actiuni ale acestor compartimente. 

Avand in vedere ca in anul 2018 numarul de personal se diminueaza cu plecarea in 

concediu pre natal si de crestere copil a Insp. Herascu Valerica,v-a fi dificila functionarea 

permanenta a tuturor compartimentelor, activitatea politistilor locali concentrandu-se pe asigurarea 

posturilor de Ordine Publica si Paza,conform Planului de Ordine si Siguranta Publica. 

Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul Politiei Locale Motru in 

anul 2016 este următoarea: 

            - Total sancţiuni aplicate: 109 (fata de 144 in anul 2016), in valoare totala de  22.280 lei; 

- in baza Legii 61/1991 – 55 (fata de 57 in 2016); 

- in baza Legii 349/2002, act. – 11 ( fata de 15 in 2016); 

- in baza H.C.L. 67/2008 -  34, (fata de 60 in 2016); 

- in baza H.C.L. 101/2014 – 8 (fata de 5 in 2016); 

- alte acte normative: 1 sanctiuni. 

          Numarul sancţiunilor contraventionale s-a diminuat datorita lipsei echipajelor in 

dispozitiv, la Ordine Publica serviciul este asigurat doar cu Patrula Auto. 

 

INDICATORI DE PERFORMANTA ANUL 2017 

A. ORDINE PUBLICA (efectiv 41 politisti locali) 
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1.    Activitati de mentinere a ordinii si linistii publice conform Planului de Ordine si Siguranta 

Publica 

 

 

       -  Dispozitiv O.P. 

- Patrule auto 730 

- Patrulari pedestre 143 

- Pande 35 

                   -  Unitati de invatamant 695 

                   -  Parcuri  1004 

                   -  Zone comerciale (Piata Centrala, etc) 359 

2.     Interventii la solicitarea O.S. / altor persoane 434 

3.     Actiuni de mentinere / restabilire a ordinii in locuri / localuri publice 283 

4.     Stari conflictuale aplanate 65 

5.     Sesizari solutionate (telefonice / scrise) 273 

6.     Actiuni de insotire si protectie a reprezentantilor primariei sau a altor persoane  392 

7.     Cooperare cu alte institutii (Politia, Jandarmi, etc)  913 

8.     Colaborari cu asociatii / organizatii neguvernamentale, personae fizice sau juridice 105 

9.     Actiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, sportive e.t.c. 26 

10.     Mandate de aducere executate 7 

11.   Procese-verbalde de indeplinire a procedurii 20 

12.   Persoane legitimate. 1051 

13.   Persoane conduse la sediul politiei 43 

14.   Persoane avertizate 488 

15.   Persoane urmarite depistate 8 

16.   Activitati de asigurare a pazei obiectivelor si  bunurilor 366 

17.   Alte activitati (situatii de urgenta, sprijin acordat altor forte, etc.) 7 

 

B. DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, PROTECTIA MEDIULUI SI AFISAJ PUBLICITAR 

(efectiv 2 politisti locali) 
 

1.    Verificari si controale in baza L.50/1991 rep. 12 

 -  Lucrari fara autorizatie 7 

-  Nerespectarea autorizatiei 4 

2.    Verificari si controale in baza L. 185/2013 (mijloace de publicitate) 37 

3.    Actiuni demolare / dezmembrare   -      

4.    Insotire personal Servicii de specialitate din cadrul Primariei 22 

3.    Procese verbale intocmite in baza Legii 50/1991 rep. 2 

3.    Verificari / controale la regimul deseurilor 18 

3.    Verificari / controale contracte salubrizare 43 

4.    Sesizari si reclamatii  15 

3.    Alte activitati 9 

 

C. CIRCULATIE (efectiv 3 politisti locali) 

1.    Activitati de fluidizare a traficului (total) 24 

 -  Zone aglomerate 9 

-  Lucrari 6 

-  Manifestari publice 9 



 

80 

 

D. CONTROL COMERCIAL (efectiv 4 politisti locali) 
1.    Verificari si controale Piata Centrala (total) 327 

 -  Autorizatii, taxe, doc. functionare 73 

-  Marfuri, preturi, etc. 191 

- Verificari Metrologica 63 

2.    Verificari si controale comert stradal 129 

3.    Verificari si controale Autorizatii functionare ( H.C.L. 88/2008) 164 

4.    Cooperaricu alte institutii (O.P.C., D.S.V., etc.) 8 

4.    Alte activitati (sesizari, etc) - 

 

                               

II. STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A MUNICIPIULUI  MOTRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATA DE CATRE 

 DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA  

IN ANUL 2017 

 

 

DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA este persoana juridică română, aparţinând 

Municipiului Motru – prin Consiliul Local si Sindicatului Liber al Funcţionarilor Publici din 

Primăria Motru,  desfăsurandu-şi activitatea în conformitate cu  legile romane şi statutul societăţii.  

La data de 31.12.2017, societatea înregistrează un capital social în valoare de 90.000 lei, 

capital subscris și vărsat, reprezentând un număr de 90.000 acțiuni cu o valoare nominală de 

1(unu) leu. 

Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format 

din 7 (sapte) membri, numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in urma selectiei efectuata 

in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 – cu modificarile şi completările ulterioare, 

respectiv HG 722/2016. 

- Accidente rutiere - 

2.    Activitati commune cu Politia Rutiera 6 

3.    Verificari  / controale privind Permisul de libera trecere 25 

3.    Vehicule fara stapan / abandonate depistate  - 

4.    Alte activitati    - 

Pentru noi nimic nu este imposibil 

Str. Tismanei, nr.31    Municipiul Motru    Judetul Gorj 

Tel.: 0253 360 895                                 Fax: 0253 360 895 

e-mail: dpm_sa@yahoo.com 
J18/397/2010              CUI 27419583 
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Conducerea executivă a Societătii este asigurată de un director general, numit de către 

Consiliul de Administraţie, conform legislaţiei în vigoare şi ale cărui atribuţii sunt stabilite şi 

prevăzute în contractul de mandat încheiat cu Societatea. 

Scopul societăţii constă în realizarea obiectului de activitate in condiţii de eficienta 

economica. 

Principalul domeniu de activitate al Direcţiei Publice Motru SA este Colectarea 

deşeurilor (Cod CAEN 381).  

Activitatea principala: 

Cod CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase 

 

Activităţi secundare: cele prevăzute in Actul constitutiv al societăţii. 

Direcţia Publică Motru SA si-a desfăşurat activitatea, in anul 2017, conform structurii 

organizatorice funcţionale prin: 

 

1. Adunarea Generala a Acţionarilor (AGA) – prin reprezentanţi ai acţionarilor - 

reorganizată prin HCL nr.38/28.07.2016, după cum urmează : 

a) Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor a actionarului majoritar al societatii 

Directia Publica Motru SA, respectiv  municipiul Motru prin Consiliul Local, sunt 

urmatorii: 

1. Consilier local PÎRVULESCU EDUARD-NELU; 

2. Consiler local PETRESCU ILIE. 

 

b) Reprezentantul actionarului minoritar al societatii Directia Publica Motru SA, respectiv 

Sindicatul Liber al Functionarilor Publici din Primaria Motru, in Adunarea Generala a 

Actionarilor, este domnul TUTUNARU PAVEL.  

 

2. Consiliul de Administraţie (CA) – format din administratori neexecutivi, numit 

prin hotararea AGA nr.6/27.12.2016, cu mandat de 4 ani, al carui presedinte ales 

este domnul Lonea Aristide Marius) 

Structura organizatorica executiva: 

3. Director General  

 

Birouri,compartimente si sectoare de activitate funcţionale existente in 

Organigrama Societatii, respectiv:  

 

4. Biroul ”Financiar, Contabil, Administrativ, Fond locativ” – ce are în componenta trei 

compartimente functionale: 

 Compartiment ”Financiar Contabil” 

 Compartiment ”Administrativ, secretariat, aprovizionare” 

  Compartiment ”Fond locativ” 

5.  Biroul ”Resurse umane, salarizare, Oficiul juridic, IT, fonduri europene”  

6.  Birou ”Tehnic, Electric si achizitii publice”, ce are in componenta doua compartimente: 

 Compartiment ”Achizitii publice si devize lucrări” 

 Compartiment ”Electric” 

7.   Biroul ”SSM,PSI, Parc Auto, paza”  

8.   Biroul ”Întreţinere spatii verzi, DDD, zone de agrement şi ştrand”  

9.   Biroul ”Salubrizare strazi, spatii, mediu” 

10. Biroul ”Gestionarea deşeuri, administrare cimitire” 

11. Sector ”Întreţinere, Reparaţii Curente”  
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12. Sector ”Administrare Piaţă, Xerox”  

13. Sector ”Administrare si gestionare adapost caini fara stapan”  

Administratorii (membrii Consiliului de Administraţie), au administrat Societatea, asa cum 

reiese din Raportul inaintat de acestia la incetarea mandatului, respectiv din datele cuprinse in 

bilanul încheiat la data de 31.12.2016, în condiţiile legii, Actului Constitutiv al societăţii şi cele ale 

contractului de administrare, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea 

competenţelor stabilite de lege şi Actul Constitutiv. Administratorii au participat la adoptarea de 

către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societatii, în condiţiile legii, cu 

respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor 

cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. 

In anul 2017, administratorii au acţionat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar, în 

interesul societății Direcția Publică Motru SA şi a acţionarilor, desfăşurandu-si activitatea în baza 

unui program de lucru anual, intalnindu-se in sedinte de lucru lunare, in care s-au analizat 

problemele curente si de perspectiva ale Societatii. 

Consiliul de Administratie al Societătii a emis in cursul anului 2017, un numar de 30 de 

hotarari, cele mai importante fiind: 

 Analizarea si avizarea, spre aprobarea de catre AGA, a BVC si structurii 

organizatorice aferente anului 2017 

 Analizarea si avizarea, spre aprobarea de catre AGA, a bilanţului contabil incheiat 

la 31.12.2016 

 Renegocierea unor prevederi ale Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivelul 

Societatii 

 Asigurarea conducerii executive a Directiei Publice Motru SA, prin numirea unui 

Director General, urmare a unui process de selectie in conformitate cu prevederile 

legislative 

S-au efectuat analize periodice privind Situatia economico-financiara a Societatii 

Conducerea executiva, in anul 2017, a fost asigurata dupa cum urmeaza: 

- In perioada ianuarie - aprilie 2017, atributiile directorului general au fost preluate de 

domnul Anghelescu Ion, administrator al Directiei Publice Motru SA, conform 

hotararii AGA nr.6/27.12.2016, devenind astfel administrator executiv. 

- din data de 1 mai 2017, de catre domnul Dobrica Tudor, director general ales si 

numit in conformitate cu OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Din punct de vedere al activității economice, in anul 2017, Societatea Directia Publica 

Motru SA a generat profit. Situatia principalilor indicatori economico-financiari, la data de 

31.12.2017, este următoarea: 

 

-  venituri totale:    6.024.436  lei 

-  cheltuieli totale: 6.005.277  lei 

-  profit brut:                      19.159  lei 

-  sume deductibile:                                                                                           -91.431  

lei 

-  cheltuieli nedeductibile                +72.552 

lei 

-  rezultatul fiscal impozabil:               280  lei 

-  impozit pe profit (16%):                                                       45  

lei 

-  rezultatul exercițiului (profit net):                      19.114  lei 
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BIROUL FINANCIAR, CONTABIL, ADMINISTRATIV 

 

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 compartimentul ”Financiar contabil 

administrativ” a desfăşurat activităţile specifice, activitățile ce au avut în vedere în principal 

îmbunătăţirea activității de gestionare a fondurilor, fiind vizate următoarele aspecte: 

 Administrarea conturilor de venituri și cheltuieli, efectuarea înregistrărilor contabile 

zilnice aferente operaţiunilor de încasări şi plăţi aprobate de conducerea instituţiei, 

precum şi efectuarea altor operaţiuni dispuse de ordonatorul de credite pe bază de 

documente justificative şi aprobate de persoanele împuternicite;  

 Întocmirea zilnică a documentelor pentru plăţile dispuse de conducerea instituţiei pentru 

activitatea curentă, verificarea şi avizarea acestora pentru Controlul Financiar Preventiv 

şi efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi cu numerar, atât pentru activitatea 

de bază a instituţiei cât şi pentru alte lucrări efectuate;  

 Urmărirea, îndrumarea şi controlul activităţii casieriei instituţiei şi verificarea zilnică a 

documentelor de încasări şi plăţi, verificarea şi avizarea deconturilor de cheltuieli pentru 

deplasari, a documentelor justificative anexate precum şi a registrului de casă, pentru 

operaţiunile în lei;  

 Verificarea sumelor, întocmirea documentelor de plată pentru virarea salariilor în 

conturile de card deschise la bănci și a reţinerilor din salarii precum şi pentru celelalte 

obligaţii faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, a altor creditori, şi 

efectuarea viramentelor pe destinaţiile respective; urmãrirea şi înregistrarea garanţiilor 

legale, constituite pentru salariaţii cu gestiuni, virarea acestora în conturile de garanţii 

deschise la bancă; 

 Întocmirea lunară a notelor contabile, totalizarea rulajelor lunare, debitoare şi creditoare 

din fişele de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, verificarea operaţiunilor 

înscrise în aceste documente, introducerea lor în calculator şi editarea balanţei lunare de 

verificare, verificarea concordanţei soldurilor din fişele de cont cu cele din balanţele de 

verificare şi efectuarea eventualelor modificări ; 

 Întocmirea şi depunerea raportărilor lunare, trimestriale, semestriale  şi anuale la 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice în termenele stabilite prin actele 

normative în vigoare sau prin adresele primite de la această instituţie ;  

 Întocmirea și depunerea dărilor de seamă lunare, trimestriale, semestriale, anuale şi 

ocazionale şi remiterea acestora instituţiilor sau a altor unităţi care le-au solicitat; 

 Organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului instituţiei şi înregistrarea 

rezultatelor inventarierii în scopul punerii de acord a fapticului de pe teren cu evidenţa 

contabilă, urmărirea respectării Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finantelor 

publice, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

 Evidenţa mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparţinând societății precum și 

domeniului public şi privat al Municipiului Motru;  

 Evidenţa furnizorilor și clienților aferenţi activităţii curente; 

 Gestionarea locuințelor aflate în administrarea Direcției Publice Motru Sa, locuințe date 

spre închiriere (fond locativ); 

 Întocmirea, elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției 

Publice Motru SA pentru anul 2016 și urmărirea execuției acestuia; 

 

În vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Publice Motru SA, 

biroul financiar contabil centralizează şi analizează propunerile compartimentelor instituției.  
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Pentru întocmirea execuţiei  bugetare, se verifică şi se analizează activitatea Direcției 

Publice Motru SA, lunar, trimestrial şi anual (sau ori de câte ori este nevoie).La data de 

31.12.2017, veniturile au fost realizate în procent de 86,96%, după cum urmează :  

 

- mii lei- 

 

 

 

Denumire  Prevederi  Realizari  Procent 

realizare  

Total venituri  6.927 6.024 86,96% 

din vânzarea produselor  97 92 94,85% 

din servicii prestate 5.602 4.983 88,95% 

din redevenţe şi chirii 530 444 83.77% 

activități diverse (taxa parcare, 

taxa piață, xerox etc.) 

265 248 93,58% 

din vânzarea mărfurilor 88 73 82,95% 

venituri aferente lucrărilor în curs 259 91 35,14% 

alte venituri (majorări, penalități 

etc.) 

36 33 91,67% 

venituri financiare 1 0  
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Cheltuielile la 31.12.2017 au fost realizate în procent de  81,45%, , după cum urmează: 

 

- mii lei- 

Denumire  Prevederi  Realizări  Procent 

 realizare  

Total cheltuieli 6.874 6.005 87,36% 

cheltuieli cu bunuri și servicii 1.696 1.485 87,56% 

cheltuieli cu impozite și taxe 338 165 48,82% 

cheltuieli cu personalul 4.721 4.279 90,64% 

alte chelt.de exploatare 119 77 64,71% 

cheltuieli financiare 1 -  

 

Structura veniturilor, a cheltuielilor și a rezultatelor - lei –  

 

 

Indicatori 

 

Venituri din exploatare        6.023.708 

Venituri financiare                  728 

Venituri totale        6.024.436 

Cheltuieli de exploatare        6.005.276 

Cheltuieli financiare                - 

Cheltuieli totale 6.005.277 

Rezultat din exploatare             18.431 

Rezultatul  financiar                  728 

Rezultatul brut             19.159 

 

Mai mult de 99 % din venituri sunt venituri din exploatare, ceea ce înseamnă că principala 

preocupare a firmei o reprezintă producția.  

În cadrul societății nu s-au înregistrat cheltuieli financiare ceea ce înseamnă că societatea 

nu a avut cheltuieli privind dobânzile la creditele contractate (societatea nu a împrumutat bani).  

Patrimoniul net al societății reprezintă averea acesteia la un moment dat. 

Patrimoniul net =  Activ total  -  Datorii 

Structura patrimoniului net - lei - 

 

Specificație  

Active totale 2.447.413 

Datorii totale 1.098.613 

Patrimoniul net 1.348.800 
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Într-o asemenea situație, se poate spune că există posibilitatea (cel puțin scriptică) de 

acoperire a datoriilor pe care societatea le are. 

Analiza pe bază de bilanț cuprinde analiza activelor totale, analiza capitalului permanent și 

a gradului de asigurare cu disponibilități bănești, situația creditelor si a dobânzilor. 

 

Structura activelor totale -lei - 

 

Specificație  

Active imobilizate     184.195 

Stocuri     205.484 

Alte active circulante  2.057.734 

Active circulante - total  2.263.218 

TOTAL ACTIV  2.447.413 

Structura activelor totale  (%) 100 

- active imobilizate     7,53 

- active circulante   92,47 

   

Evidenţa contabilă a fost condusă corect şi la zi. 

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității 

nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și 

completările ulterioare. 

COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

 

La inceputul si finele anului 2017, fondul locativ, dat in administrare, cuprindea un 

numar de 341 locuinţe, astfel: 

 115 de locuinţe sociale  (dintre cere 92 in blocul C7 si 23 in blocul C3) 

 4 apartamente in blocul nr.2 din Însuratei 

 40 apartamente în blocul T12 

 34 apartamente în blocul T2 

 49 apartamente în blocul M8 

 98 apartamente, din cele preluate de la SC Rezoprest SA  

 o casa situaţia în Roşiuta 

Si in anul 2017 compartimentul Fond Locativ: 

 a constatat si remediat situaţiile ivite, unde a fost cazul; 

 a întocmit documentele privind închirierea locuinţelor din fondul locativ; 

 a procedat la încasarea chiriilor de la chiriaşi şi a luat masuri de  recuperare a 

sumelor restante, conform legii; 

 a încasat contravaloarea serviciilor prestate de Direcţia Publică Motru SA către 

chiriaşi, în baza documentelor justificative; 

 a avut în vedere întreţinerea spaţiilor comune din cadrul fondului locativ închiriat 

 a înaintat referate de constatare a reparaţiilor ce trebuiau efectuate, conform legii, la 

imobilele aflate în administrarea societatii Direcţia Publică Motru SA ; 

 a verificat în teren situaţiile reclamate de chiriaşi şi comunicarea în vederea 

soluţionării acestora de câtre unitate; 
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 a făcut verificări periodice în colaborare cu organele abilitate în vederea menţinerii 

legalităţii privind ordinea publică şi contractele de închiriere din căminele sociale 

date în administrare 

 a emis facturile lunare necesare, conform contractelor incheiate, incasarii 

contravalorii chiriei, prestarilor de servicii si a utilitatilor. 

 

BIROU RESURSE UMANE, SALARIZARE, OFICIUL JURIDIC, IT,  

FONDURI EUROPENE. 

 

Biroul are ca obiectiv principal asigurarea instituţiei cu acele persoane capabile sa 

îndeplinească scopul acesteia.  

Activitatea principala a  biroului  consta în evidenta persoanelor si a activităţii acestora 

aplicarea de metode, tehnici, programe, politici privind resursele umane existente, sau care 

urmează sa fie angajate, si respectarea legislaţiei în vigoare. 

Ca în fiecare an, şi in 2017, biroul ”Resurse umane, salarizare, oficiul juridic, IT, 

fonduri europene”,  a avut în vedere următoarele aspecte: 

 Asigurarea îndeplinirii sarcinilor ce revin unităţii din prevederile actelor normative 

in vigoare, precum si a celor trasate de conducerea unităţii in domeniul încadrării, 

promovării şi salarizării personalului, respectiv a utilizării raţionale a forţei de 

munca  

 Colaborarea în permanentă cu instituţiile de stat (ITM, DJS, CJASS) si 

administrativ - teritoriale, compartimente funcţionale, birouri, formaţii si sectoare 

din cadrul societăţii. 

 

Principalele atribuţii, îndeplinite in cadrul biroului in anul 2017: 

 Elaborarea ROF, stabilirea sarcinilor si răspunderilor pentru fiecare compartiment, birou, 

formaţie sau sector şi personalul din cadrul acestora, în colaborare cu personalul de 

conducere din cadrul societăţii 

 Întocmirea şi prezentarea spre aprobare a Statului de Funcţii şi asigurarea aplicării corecte 

a sistemului de salarizare a muncii, in concordanta cu structura organizatorica si numărul 

de posturi aprobate, precum si a prevederilor Contractului Colectiv de Munca 

 Fundamentarea, în colaborare cu  în colaborare cu biroul financiar – contabil, a fondului de 

salarii in toate componentele sale (salarii de baza, sporuri) 

 Utilizarea cu exigenta maximă a fondului de salarii aprobat, urmărirea încadrării fondului 

de salarii calculate in fondul de salarii admisibil 

 Organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a comisiei tehnice de încadrare – promovare 

 Asigurarea creării băncii de date privind evidenţa personalului; 

 Întocmirea contractelor individuale de munca si actele adiţionale la acestea. 

 Gestionarea Registrului Electronic de Evidenta Informatizata a Salariaţilor, respectiv 

efectuarea la timp si in ordine cronologica a inscrierilor in acesta 

 Întocmirea ştatelor de plată pe baza pontajelor primite; 

 Întocmirea dosarelor fiscale individuale conform reglementarilor in vigoare. 

 Planificarea concediilor de odihna si tinerea evidentei efectuării acestora. 

 lunar, depunerea dosarelor, cuprinzand certificatele medicale, la Casa de Sănătate Gorj; 

 eliberarea, la cerere,  de adeverinţe personalului solicitant; 

 întocmirea şi gestionarea fişelor de post si de evaluare. 

 Întocmirea situaţilor statistice privind activitatea de salarizare 

 Întocmirea dărilor de seama statistice sau de activitate 

Concomitent, s-au transmis informări si date privind desfăşurarea activităţilor specifice, 

rapoarte, propuneri de acte de reglementare pentru avizare. 



 

88 

 

In colaborare cu sectorul ”Intreţinere, reparaţii curente”, din cele 40 de parcări amenajate 

pentru rezervare pe raza municipiului Motru, s-au eliberat permisele de parcare solicitate, atat cele 

cu plata taxei cat si permise fara plata pentru persoane cu handicap. 

Crearea de noi posturi in anul 2017 s-a realizat prin transformarea si/sau reorganizarea 

internă, fără a se depaşi numarul de posturi aprobat pentru anul 2016, ba dimpotriva, acesta 

diminuandu-se cu de la 170 aprobate pentru anul 2016, la 160 aprobate pentru anul 2017.  

Numarul mediu de salariati (rezultat prin insumarea efectivelor zilnice prezente la 

serviciu, excluzand persoanele aflate in concedii fara plata la cerere), in 2017, a fost 127,  iar 

numarul de personal angajat, existent la data de 31.12.2017, a fost 128. 

De asemenea, in anul 2017 si-au incetat raporturile de munca un numar de 11 

angajati, dintre care o persoana pentru pensionare limita de varsta si una la pensie 

anticipata. 

 In anul 2017, câstigul mediu brut realizat a fost 2136 lei (castig ce include tichetele cadou 

ocazionale – Paste si Craciun, conform CCM, si tichetele de masa), iar salariul mediu brut 

realizat în anul 2017 a fost 1931 lei (conform datelor preliminare din detalierea indicatorilor 

economico-financiari), iar numarul de navetisti la 31.12.2017, a fost 26. 

In anul 2017, activitatea desfăşurata in cadrul biroului, din punct de vedere al Oficiului 

juridic, a vizat următoarele: 

 asigurarea si răspunderea privind organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 

juridice de drept al muncii, administrativ si comercial; 

 asigurarea  asistentei juridice in domeniul dreptului muncii si comercial 

 reprezentarea în fata instanţelor de judecată (Judecatorie, Tribunal, Curtea de Apel) a 

intereselor societatii Directia Publica Motru SA; 

 avizarea pentru legalitate a contractelor, actelor aditionale, redactarea cererilor de chemare 

in judecata pentru instantele competente si a acelora privind definitivarea si investirea 

sentintelor irevocabile; 

 transmiterea sentinţelor irevocabile către Birourile Executorilor Judecatoresti, pentru 

recuperarea creanţelor şi evacuarile efective în cazul rezilierilor contractelor de închiriere; 

 Crearea de decizii ale directorului societatii Direcţia Publică Motru SA şi răspunderea 

privind  legalitatea lor; 

 consilierea şi verificarea juridica a documentelor la solicitarea birourilor si 

compartimentelor SC Directia Publica Motru SA; 

In anul 2017 s-au incheiat: 

o contracte de închiriere spaţii in Piata Centrala Motru si urmărirea celor încheiate în 

anii anteriori – 2 contracte noi - contracte de prestari servicii de DDD – 13 contracte 

noi; 

o contracte de inchiriere spatii cu destinatia de locuinta 17 noi contracte ; 

o contracte de prestari servicii de salubrizare – 28 contracte noi; 

o De asemenea, in anul 2017 au existat un numar de 30 de dosare inaintate de catre 

societate  pe rolul instantelor de judecata, iar in urma sentintelor definitive, urmeaza 

a fi inaintate catre executorul judecatoresc un numar de 10 dosare in vederea 

recuperarii creantelor restante. 

 

BIROU SSM, PSI, PARC AUTO, PAZA 

 

În anul 2017, activitatea biroului pe linie SSM: 

- S-a verificat respectarea normelor specifice sănătății și securității în muncă, potrivit 

legislației în vigoare 
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- S-a urmărit prelucrarea normelor de protecția muncii, de sănătate și securitate în muncă  

și respectarea lor de către personalul din cadrul Direcției Publice Motru SA 

- A avut în vedere în vedere inspectarea locurilor de muncă și luarea măsurilor privind 

respectarea normelor de protecția muncii 

- A urmărit respectarea legislației de mediu în activitățile defășurate  

- A procedat la identificarea factorilor de risc privind accidentele și înbolnăvirile 

personale, delimitând nivelul de risc dintre gravitatea și probabilitatea consecinței 

maxime previzibile în cadrul societății 

- A procedat la controlarea locurilor de muncă în scopul prevenirii accidentelor  și 

îmbolnăvirilor profesionale determinate de stress sau alți factori 

- A instruit personalul în probleme de protecția muncii și a apărării împotriva incendiilor 

- A întocmit documentația necesară autorizării de funcționare conform normativelor pe 

linie de protecția muncii și a făcut demersurile în vederea obținerii acestei autorizații. 

- A propus achiziționarea echipamentului de protecție și de lucru, precum și a 

materialelor igienico-sanitare, conform normativelor în vigoare. 

- Au fost organizate sedinte ale Comitetului de SSM, la sediul Societatii, respectiv au 

fost duse la indeplinire sarcinile pe linie de SSM 

- A fost facut trimestrial, si ori de cate ori a fost necesar, instructajul personalului 

angajat, in vederea informarii acestuia asupra riscurilor 

       Pe linie PSI: 

- A urmărit respectarea normelor specifice de PSI conform normelor în vigoare 

- A asigurat planul de măsuri PSI 

- A avut în vedere respectarea locurilor de muncă și luarea măsurilor privind respectarea 

normelor PSI 

- A urmărit modul de respectare a normelor de PSI pentru bunurile și construcțiile aflate 

în administrarea Direcției Publice Motru SA 

- S-au făcut exerciții demonstrative de folosire a stingătoarelor din dotare, în caz de 

incendiu, pentru fiecare loc de muncă 

- Verificarea periodica a stingatoarelor din dotare, inlocuindu-se cele necorespunzatoare 

- S-au eliberat permisele necesare lucrului cu foc deschis pentru activitatea de sudura 

In ceea ce priveste activitatea:  

- A asigurat paza bunurilor mobile și imobile ale societății 

- A întocmit graficul de pază al angajaților 

- A verificat desfășurarea activității paznicilor 

- A prelucrat legile și normativele actualizate 

In ceea ce priveste activitatea referitoare la  Parcul auto: 

- A gestionat parcul auto al societății 

- A procedat la controlarea și îndrumarea organizării și desfășurării în bune condiții a 

activității de exploatare, întreținere și reparații a utilajelor în vederea funcționării în 

condiții de siguranță 

- A ținut evidența centralizată a utilajelor și a urmărit cuprinderea acestora în programele 

de revizii și reparații 

- A organizat, elaborat și controlat îndeplinirea programelor și graficelor de întreținere, 

revizii și reparații ale utilajelor, propunând măsuri de înbunătățire a activității 

- A procedat la stabilirea pentru unitate a principalelor normative de reparații curente și 

de întreținere, dacă nu au fost reglementate prin acte normative 

- A stabilit măsuri de recuperare și recondiționare a pieselor de schimb 

- A administrat baza de date a  mașinilor și utilajelor din dotare, s-a ocupat de existența 

în termenul de valabilitate, a asigurărilor pentru mașinile ce circulă pe drumurile 

publice 



 

90 

- A ținut evidența reviziilor tehnice periodice (ITP) și a reparațiilor curente și capital auto 

- Realizarea FAZ-urilor pe baza foilor de parcurs 

- S-au efectuat reparatii la utilaje cu firme abilitate, achizitionandu-se piesele necesare si 

inlocuirea celor defecte 

- S-a urmarit activitatea fiecarui sofer si s-a prelucrat legislatia in vigoare privind 

circulatia pe drumurile publice. 

 

Activitatea auto a constat în: 

- Colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Motru (oraș și satele aparținătoare) 

- Colectarea de deșeuri municipale cu cele două autospeciale și două tractoare cu 

remorcă 

- Salubrizarea în toate satele aparținătoare municipiului Motru prin colectarea și 

transportarea deșeurilor existente la capetele de pod și în zonele în care deșeurile au 

fost depozitate necontrolat. 

- Udarea spațiilor verzi și stropitul străzilor cu cisterna din dotarea societății 

- Deszăpezirea cu tractorul U683DT cu lamă frontal, vola KRAMER, Raba, 

multifuncționalul tip CASE, în perioada de iarnă 

- Înlăturarea poleiului și a gheții de pe raza municipiului Motru cu ajutorul utilajelor din 

dotare 

 

BIROUL ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI, ZONE DE AGREMENT SI STRAND 

 

In anul 2017, în cadrul acestui birou, obiectivele avute în vedere au fost: 

 Amenajarea sau re-amenajarea de spaţii verzi. 

 Plantari de arbori si arbuşti ornamentali 

 Întreţinerea tuturor spaţiilor verzi existente si împrospătarea cu material floral de sezon 

a zonelor special amenajate. 

 Pe timpul anotimpului rece se execută lucrări specifice – deszăpezire si împrăştierea de 

material antiderapant pe căile rutiere şi pietonale din oraş. 

Pentru realizarea primului obiectiv, lucrările au constat in: 

1. Strada Macului (zona cuprinsa intre Manufactura de Motru si Casa de Cultura) 

o decaparea surplusului de strat vegetal si completarea în zonele unde era necesar 

o nivelarea manuală si mărunţirea pământului 

o semănarea de gazon (acoperirea acestuia cu nisip si menţinerea in stare de umiditate 

optima). 

2. Strada Tineretului (zona cuprinsa intre sediul Politiei Municipiului Motru si Stadionul 

Municipal) 

o decaparea surplusului de strat vegetal si completarea in zonele unde era necesar 

o nivelarea manuala si maruntirea pamantului 

o semănarea de gazon (acoperirea acestuia cu nisip si menţinerea in stare de umiditate 

optima). 

Toate aceste lucrari s-au executat cu scopul de a indeparta denivelarile existente si de a aduce 

la acelasi nivel intreaga suprafata. 

  

De asemenea, s-au defrisat de arboret si lastaris urmatoarele zone: 

 Cimitirul Municipal Motru 

 Calea Severinului (zona Petrom – pod Meris) 

 Pod Insuratei 

 Calea Tismanei (zona blocului A2) 
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Un obiectiv important, al acestui sector, ramane in continuare plantarea de arbori si arbuşti 

ornamentali. In anul 2017 s-au plantat doar 50 puiet de tei recoltati din padure pentru completarea 

celor uscati si rupti. 

Zonele avute in vedere au fost parcurile si arterele principale cum sunt: 

- Piaţeta sediu  

- Parcul Central – mesteacăn, tei 

- Zona bl. M15, M12, Primărie  

- Strada Macului  

- Strada Motrului  

Pentru toti pomii plantati au fost confectionati si montaţi tutori de protectie, confectionati 

din materiale recuperate. 

Pentru spaţiile special amenajate pentru plantarea de flori de sezon, au fost achiziţionate şi 

plantate in conditii optime peste 3 000 fire de Targete si 4 000 Gonzolia (din pepiniera proprie).  

Activitatea de baza a acestui sector rămâne insă întreţinerea spaţiilor verzi, a gardurilor vii 

si a arborilor ornamentali din oraş. 

Ca in fiecare an, accent mare s-a pus pe întreţinerea în special a zonelor centrale, a 

parcurilor si arterele principale de circulaţie. 

Lucrările de cosit, greblatul si încărcatul resturilor vegetale, s-au executat pe întreaga 

suprafaţa reprezentata de zonele verzi din oraş, inclusiv in cele aparţinând Asociaţiilor de 

Proprietari, scoli, grădiniţe, spital, ori de cate ori a fost nevoie. 

In ceea ce priveşte gardurile vii din oraş, care depăşesc 4000 ml, acestea au fost întreţinute 

prin taiere si toaletare, ori de cate ori era necesar. Spatiile amenajate cu flori de sezon sau cu 

trandafiri au fost întreţinute prin lucrări de săpare si greblare, ori de cate ori a fost nevoie, precum 

si prin asigurarea umidităţii acestora. 

In anul 2017, datorita precipitatiilor abundente din primavara, urmate de o incalzire brusca 

a vremii, in lunile mai si iunie, nu s-a putut face fata in activitatea de cosit gazon cu utilajele si 

personalul calificat in acest sens (doar 4 motocositori profesionale si o masina de tuns gazon), fapt 

ce a atras critici verbale din partea cetatenilor municipiului Motru.  

Toamna si primavara devreme, activitatea sectorului se axeaza pe lucrari toaletare a 

pomilor, a arbustilor si trandafirilor de degajare a resturilor vegetale dintre blocuri, a resturilor de 

materiale de constructii, etc. 

In anul 2017 s-au executat lucrări de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie la Grădiniţa şi 

Creşa nr.1 Motru, la spitalul municipal Motru, precum şi la asociaţiile de propritari si la societati 

comerciale cu care societatea are incheiate contracte.  

In ceea ce priveste obiectivul Zona de Agrement Strand”, dat in administrarea Societatii 

prin HCL nr.84/30.04.2015 activitatea s-a realizat cu personal din cadrul societatii, redistribuit in 

perioada estivala, in vederea asigurarii functionarii zilnice a activitatii, in doua schimburi.  

Pentru a putea veni in intampinarea cetatenilor si pentru a crea un ambient cat mai placut, 

s-a procedat, avand in vedere obtinerea avizelor si autorizarilor necesare in vederea functionarii 

unui bar/terasa in incinta complexului, la aprovizionarea pe intreaga perioada cu bauturi 

racoritoare (apa, sucuri, bere) si produse alimentare ambalate. 

 

ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE SI GESTIONARE A DESEURILOR 

 

Conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor, 

Biroul ”Salubrizare strazi, spatii, mediu”, in colaborare cu biroul ”Gestionare deseuri”, a asigurat, 

in principal, salubrizarea municipiului Motru prin: 

- întreţinerea parcurilor din municipiu; 

- întreţinerea străzilor, aleilor, parcărilor auto; 
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- precolectarea, colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv 

ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 

- depozitarea controlată a deşeurilor municipale; 

- asigurarea bunei funcţionari a utilajelor din dotarea staţiilor de sortare şi transfer ecologic 

al deşeurilor 

- întocmirea şi urmărirea respectării graficului de colectare a deşeurilor pe baza contractelor 

încheiate cu persoanele fizice, asociaţiile de proprietari şi agenţii economici, precum şi a 

graficului de colectare a deşeurilor la satele aparţinătoare municipiului Motru 

- sortarea deşeurile menajere, ambalarea deşeurilor reutilizabile şi predarea la firme 

specializate; 

- transportul deşeurilor nereutilizabile la depozitul conform; 

- măturatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

- colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc.  si  predarea acestora catre firme 

autorizate cum sunt: Ecotic SRL); 

- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 

demolări; 

- S-a urmărit neutralizarea deşeurilor de pe spaţiile publice şi private (care pot afecta 

domeniul public), în colaborare cu organele abilitate, ce pot deveni focare de infecţie. 

 

BIROUL SALUBRIZARE STRAZI, SPATII, MEDIU 

 

În cursul anului 2017,  Biroul salubrizare strazi, spatii, mediu şi-a desfăşurat activitatea 

specifica stabilita prin contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare, cu 

respectarea regulamentului de organizare si funcţionare a serviciului. 

Aceasta activitate se desfasoara in  urmatoarele zone : 

 B-dul Trandafirilor 

 B-dul Garii 

 Strada Minerului 

 Strada Tineretului 

 Strada Margaretei 

 Aleea Muncii 

 Aleea Carol Davila 

 Aleea Liliacului 

 Strada Macului 

 Strada Teilor 

 Aleea Toporasilor 

 Aleea Pietei 

 Aleea Solitarilor 

 Aleea Crizantemei 

 Strada  Primaverii 

 Strada Parcului 

 Strada Parangului (doar ecologizare) 

 Strada Motrului (doar ecologizare) 

 Strada Constructorului (doar ecologizare) 

 Micro I 
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 Micro II 

 Strada Artarului 

 Strada Molidului 

 Strada Marului 

 Strada Motrului 

 Parc Minerul 

 Parc zona T-uri 

 Piateta Primarie (doar ecologizare) 

 Trotuare Romarta - Posta 

 Alei pietonale si parcari auto 

 

Serviciul de salubrizare stradala se asigura prin urmatoarele activitati: 

 Măturatul manual al străzilor, aleilor, trotuarelor, parcarilor, al locurilor de odihnă sau de 

recreere; 

 Golirea coşurilor stradale ; 

 Curatirea rigolelor prin razuire; 

 Intretinerea curateniei pe strazi, spatii verzi, trotuare, alei, parcuri; 

 Colectarea deşeurilor stradale; 

 Curatarea cailor publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet – 

deszapezire, combaterea poleiului, incarcatul si transportatul zapezii; 

 Curatenia zilnica a mobilierului urban din parcul central. 

Operatiunea de maturat se efectueaza zilnic pe toata perioada anului, exceptie facand 

perioada in care se efectueaza curatatul zapezii sau in intervalele cu fenomene meteorologice 

extreme(furtuni,vijelii,viscole,etc.) . 

Razuitul rigolelor reprezintă operatiunea prin care este îndepartat cu ajutorul lopetilor sau 

sapelor, noroiul, nisipul , pe o portiune de aproximativ 75 cm pe carosabil, masurata de la bordura 

la axul medial al drumului sau in zonele în care a stagnat apa şi s-a depus nisip si mal.Operaţiunea 

se executa ori de cate ori este nevoie si este urmată de maturat manual. 

Materialul rezultat in urma activitatilor de maturat sau razuire , se precolecteaza in saci sau 

europubele, evacuarea facandu-se in aceeasi zi in care se face operatiunea. 

Obiective propuse : 

 Creşterea cantitativă a serviciului de salubrizare prin extinderea suprafeţelor pe care să se 

execute lucrari de salubrizare stradală si deszapezire; 

 Cresterea  calitativa a serviciului prin personal disciplinat care isi indeplineste sarcinile si 

presteaza servicii de calitate; 

 Satisfacerea cerinţelor cetătenilor; 

 Imbunatatirea comunicarii cu toate partile interesate si implicate in activitatile specifice 

activitatii de maturat stradal; 

 Promovarea calitatii si eficienta activitatilor de salubrizare stradala; 

 Raspundere fata de cetateni prin asigurarea igienei si a sanatatii populatiei; 

Masuri pentru realizarea obiectivelor propuse : 

 Asigurarea de personal în numar suficient  pentru prestarea serviciului de măturat stradal pe 

intreaga arie administrativ teritoriala incredintata ; 

 Initierea de campanii de constientizare a populatiei pentru pastrarea curateniei stradale; 

 Reparatia sau inlocuirea cosurilor de gunoi necesare precolectarii rezidurilor stradale si 

suplimentarea acestora in functie de necesitati; 

 Adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarilor; 

 Continuitatea activitatii indiferent de anotimp si conditiile meteo; 
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 Dotarea platformelor de deseuri municipale existente, cu containere de gunoi de 1,1 mc 

necesare colectarii rezidurilor stradale ; 

 Elaborarea unei strategii care sa ofere cadrul necesar coordonarii tuturor partilor implicate, 

intr-o maniera care sa conduca la atingerea scopurilor comune in acest sector de activitate; 

Activitatea desfasurata ca responsabil de mediu a cuprins urmatoarele : 

 Evidenta gestiunii deseurilor si raportarea situatiilor periodic catre autoritatile competente 

conform reglementarilor in vigoare( Agentia Nationala de Mediu, Garda Nationala de 

Mediu, Administratia Fondului pentru Mediu, ANRSC); 

 Intocmirea la timp şi întocmai precum si transmiterea către autoritatile publice locale a 

rapoartelor specifice, solicitate de catre reprezentantii acestora cu privire la cantitatile de 

deşeuri colectate, sortate, valorificate, eliminate final - pe tipuri de deşeuri  ; 

 Participarea la inspecţiile efectuate de către Garda de Mediu si punerea la dispoziţie a 

documentelor solicitate privind salubrizarea orasului si verificarea pe teren a zonelor critice  

 Soluţionarea măsurilor stabilite prin procesele verbale intocmite de catre comisarii Garzii 

de Mediu; 

 Evidenţa la zi a deşeurilor generate de către activitatea societatii ; 

 Tinerea evidenţei gestiunii deşeurilor stradale ; 

 Gestionarea actelor normative de mediu; 

 Identificarea  aspectelor de mediu; 

 Monitorizarea factorilor de mediu; 

 Gestionarea deseurilor reglementate prin acte normative speciale: baterii si acumulatori, 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice. In conformitate cu prevederile legale 

aplicabile si tinand cont de campanile desfasurate in anul 2017, au fost colectate 2,8 tone  

DEEE-uri. 

Obiective propuse: 

 Protecţia mediului înconjurator, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului ; 

 Se impune amenajarea unui centru de colectare prin aport voluntar, la nivelul municipiului, 

pentru deşeurile voluminoase şi cele din echipamente electrice şi electronic, în vederea 

creşterii gradului de reciclare al acestor fluxuri de deşeuri ; 

 Imbunatătirea  performantelor de mediu ale societatii; 

 Acţiuni pentru respectarea prevederilor legale  privind protectia mediului. 

Masuri pentru realizarea obiectivelor propuse : 

 Prin modul de prestare a serviciilor specific activitatii de salubrizare stradală sa se pastreze 

si menţină calitatea factorilor de mediu; 

 Constientizarea angajatilor in respectarea unui mediu curat; 

 Realizarea şi implementarea unor planuri pentru reducerea poluarii- mod de actionare si 

solicitare a sprijinului în caz de poluare accidentala; 

Misiunea biroului este de a fi in slujba comunitatii locale, furnizand servicii de un inalt 

standard de calitate respectand valori precum: respect fata de lege si cetateni, performanta, 

disciplina, integritate, onestitate, spirit de echipa. 

 

BIROU GESTIONAREA DEŞEURI, ADMINISTRARE CIMITIRE 

 

 Colectarea separată a deşeurilor reprezintă un pas important în dezvoltarea sistemului de 

management al deşeurilor şi este în deplina conformitate cu legislaţia existentă, care impune să se 

reducă procentul cantitătii de deşeuri depozitate.  

Activitatea de Gestiune a Deseurilor s-a desfasurat cu 15 muncitori si 1 dispecer si are ca 

obiect de activitate colectarea deseurilor municipale – menajere si reciclabile, colectarea deseurilor 

electrice si electronice si colectarea deseurilor din surse de iluminat. 
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Unitatea noastră are contracte de salubrizare încheiate cu 17 Asociatii de Proprietari, 21 

persoane fizice, 15 instituţii de stat si 295 agenti economici, fata de 319 cati erau inregistrati cu 

contracte in anul 2016. 

 Activitatea de colectare se face cu ajutorul a doua autogunoiere, doua tractoare cu 

remorca, 190 de containere de zinc pentru colectarea deseurilor menajere, 117 containere de plastic 

pentru colectarea deseurilor selective si 930 europubele pentru colectarea gunoiului menajer, 

selectarea facandu-se în statia de sortare. 

Pentru gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizarii 

impactului asupra mediului si a sănătătii populatiei, au fost dotate cu europubele  gospodariile din 

cartierele 8 Martie si Stiucani, Ploştina, Insuraţei, Leurda, Roşiuta, Horăşti  si  Dealul Pomilor  

urmand ca in anul 2018, avand in vedere ca in anul 2017 nu a fost posibil,  sa se împartă 

europubele şi în gospodariile în care nu s-au distribuit, în limita stocului disponibil. 

Colectarea şi transportul deşeurilor menajere la sate se face în sistem din ”poartă în poartă” 

saptamânal. In acest sens s-au împărtit saci, precum şi materiale şi pliante informative despre 

selectarea deseurilor menajere, atât prin informare “din poartă în poartă” cât şi prin intermediul 

televiziunii locale. 

Trimestrial se desfaşoară, Campania de informare şi colectare a deşeurilor din echipamente 

electrice si electronice. 

 Pentru depozitarea deşeurilor din constructii a fost amenajat un teren autorizat de către 

Primaria Municipiului Motru, pentru a evita depozitarea necontrolată a astfel de deşeuri din 

construcţii si demolari. 

In anul 2017 a  fost depozitată la groapa conformă a SC Polaris Mediu SRL  o cantitate de 

2933 tone de deşeuri municipale  şi colectază cantitate de 165 tone deşeuri reciclate. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul compartimentului Gestionare Deşeuri, au 

fost încheiate contracte de colaborare cu:  Polaris Mediu SRL, Ecotic SRL, Ecopneu SRL,  

Stericycle Romania SRL,  Confiplus SRL,  Crilelmar SRL. 

In ceea ce priveşte activitatea de Administrare cimitire, trebuie sa fie efectuate o serie 

de lucrări precum cele de mai jos : 

 Repararea gardului ce împrejmuieste zona veche a cimitirului  

 Inlocuirea stâlpilor de iluminat degradati care prezintă un pericol pentru cetăteni 

 Amenajarea drumului ce traversează cimitirul, betonarea sau asfaltarea acestuia 

 Amenajarea unei alei betonate în trepte de la platforma bisericii pana la drumul care 

urca la bazinele de apa din zona cimitirului 

 Amenajarea si modernizarea toaletelor din incinta cimitirului 

 De asemenea, trebuie tinut cont de faptul ca suprafaţa de teren destinată repartizării 

de locuri de veci, s-a diminuat simţitor, cât de curând nemaifiind locuri disponibile, 

fapt ce impune amenajarea grabnică a terenului situat în partea de nord a 

cimitirului. 

 

SECTOR ÎNTREŢINERE, REPARAŢII CURENTE 

 

In  anul 2017, acest sector a efectuat, prin personalul sau, următoarele lucrări pe baza de 

comenzi primite de la Primaria Motru, cât si lucrări de anvelopari ( izolatii termice) la apartamentele 

proprietate personală pe raza municipiului Motru. 

1. Lucrări executate pentru primăria Motru: 

- Amenajat grup sanitar la Scoala nr.1                                        

- Reparatii complexe de joaca P.M.M                                         

- Executat rigola si podeţ în sat Leurda                                       

- Executat rampa persoane cu handicap bloc A2                      

- Dotare grup sanitar P.M.M                                                         
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- Reparatii mobilier stradal                                                            

- Achizitionat şi montat 5 semne de circulatie                           

- Lucrări la etaj.2 sediul  P.M.M.                                                   

- Reparaţii acoperiş staţia de călători localitatea Rîpa              

- Rampa de acces bl.F1                                                                    

- Reparaţii staţie de călători                                                             

- Placat cu faianţă şi gresie secţia Pediatrie din spitalul Motru    

- Marcaje rutiere bl.H1                                                                     

- Marcaj transversal str.Eroilor                                                        

- Lucrări de înfrumuseţare                                                               

- Reparaţii strand                                                                               

- Reparaţii şi vopsit spital                                                                  

- Reparaţii complex de joaca                                                            

- Reparaţii rigola casa Bran- Horasti                                                

- Reparaţii instalatie sanitara şi montat faianta P.M.M.              

- Reparat si vopsit Parc central                                                          

- Lucrări pe baza de contract anual cu P.M.M, pentru întretinere termico – sanitare a 

institutiilor ce apartin de Primaria Motru, a cismelelor stradale si fantanilor arteziene , 

în valoare de 35.000 lei anual. 

- Reparat rigola casă Andrei Ripa                                                  

- Marcaje rutiere transversale  M.M.                                                 

- Lucrări de termoizolatie Scoala Generala nr.1                              

- Lucrări de termoizolatie la blocuri                                                  

Pentru buna desfasurare a activitatii cât şi pentru îmbunatatirea activitatii ar fi necesară 

completarea cu personal pentru funcţiile de zidar, faianţar, lucrător în construcţii, personalul 

muncitor fiind necesar şi datorita încetarii activităţii a unor angajati ce au lucrat pana in prezent in 

acest sector. 

Totodată, este necesară dotarea în continuare a unitătii cu scule şi dispozitive necesare 

lucrărilor de constructii. 

2. De asemenea, în cursul anului 2017 acest sector a desfasurat o activitate noua, cea de 

izolati termice la apartamentele proprietate de pe raza municipiului Motru, activitate 

provenita in urma cererilor venite de la proprietarii de apartamente si care a adus un plus 

de venit unitatii. Astfel, in perioada de vara am executat circa 1500 m.p de izolatii termice 

cu personalul din subordine. 

3. In perioada de sezon estival (mai-septembrie), a fost asigurata, cu personal din cadrul 

sectorului, activitatea de la zona de agrement strand Motru (cu instalator si salvamari – 

personal ce a fost redistribuit pe perioada amintita), fapt ce a ingreunat, prin numarul 

insuficient de personal, activitatea de izolatii termice, activitate care se poate face doar pe 

perioada de primavara – toamna mai exact, mai-octombrie. 

Pentru o mai buna activitate si rentabilitate, ar mai fi necesar a se achizitiona o schela, precum 

si urmatoarele dispozitive: 

- Rotopercurtanta 

- Malaxoare 

- Echipament de protectie pentru lucrul la inaltime. 

4. Intretinerea complexelor de joaca de pe raza municipiului Motru. 

5. Asigurarea bunei functionari a fantanilor arteziene din Parcul Central si Piateta. 

6. Asigurarea unei bune functionari a cizmelelor stradale amplasate pe zona municipului 

Motru. 

7. S-au executat, pe baza de comanda, marcaje rutiere longitudinale cat si traversale – treceri 

pietoni pe raza municipiului Motru, cu masina de marcaje rutiere din dotare. 
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8. Intretinerea parcarilor prin marcare, delimitare si inscriptionarea acestora. 

 

SECTOR ADMINISTRARE  PIAŢĂ, XEROX 

 

         Funcţionează în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sectorului 

Administrarea pieţelor. 

Piaţa Centrala a Municipiului Motru este un ansamblu comercial prin a cărei activitate se 

asigura aprovizionarea populaţiei cu diferite grupe de produse (agroalimentare – legume, carne si 

preparate din carne, lactate, industriale).  

Pe întreg parcursul anului 2017 s-a urmărit eficientizarea activităţii în piaţă. 

Prin activitatea desfăşurata in cadrul acestui sector, s-a asigurat, condiţii optime, atât pentru 

producătorii individuali cat si pentru comercianţi, pentru a-si putea desface produsele. 

S-a urmărit taxarea corecta a spatiilor destinate pentru vânzare, încasările provenind din taxa 

anticipata, taxa zilnica, taxa cantar, taxa WC, chirii spaţii (standuri) si alte venituri din prestări 

servicii (xerox). 

S-a procedat la extinderea locurilor de vânzare cu ocazia sărbătorilor de iarna si a altor 

sărbători legale pentru vânzarea produselor ocazionale si artizanale, precum si asigurarea spatiilor 

necesare vânzării verzei de toamna en-gros, procedând la taxarea corespunzătoare, asigurând 

populaţiei cele necesare prin comerţ de întâmpinare. 

S-a urmărit buna funcţionare a cantarului de control pentru a da cumpărătorilor posibilitatea 

verificării mărfurilor achiziţionate din punct de vedere cantitativ, luându-se masuri in cazurile in 

care au fost constatate diferenţe de greutate. 

Prin personalul propriu s-a asigurat permanent curăţenia în piaţă si împrejurul acesteia 

precum si ridicarea la timp a gunoiului, s-au luat măsuri de deszăpezire şi de deblocare a căilor de 

acces în Piaţa în perioada de iarna.  

In colaborare cu organele abilitate (Politia Locala) s-a asigurat o permanenta activitate de 

control, respectiv verificarea documentelor de provenienţa a mărfurilor comercializate. Totodata s-

a procedat la informarea comerciantilor cu privire la normele si masurile PSI. 

De asemenea s-a procedat la verificarea metrologica a mijloacelor de cântărire legala 

deţinute de administraţie si închirierea acestora.  

S-a dat curs tuturor reclamaţiilor sosite de la cumpărători, intervenind in sprijinul lor. 

Desi au crescut cheltuielile (de personal, cu utilitatile – apa, canal, energie electrica, etc) iar 

gradul de ocupare a spatiilor nu s-a reusit a fi marit, comerciantii au beneficiat de reducerea cu 

50% a taxei ce o datorau pentru suprafetele inchiriate in perioada de iarna, fapt ce influenteaza in 

mod considerabil rezultatul financiar al acestei activitati, respectiv pe cel al Societatii. 

Pentru anul 2018, propunem dotarea Pietei cu aer conditionat si agent termic. 

 

BIROUL TEHNIC, ELECTRIC SI ACHIZITII PUBLICE  

  

Activitatea acestui birou a constat in: 

Pe linie tehnică: 

 întocmirea devizelor antecalcul pentru lucrările ce urmau a se efectua, conform 

comenzilor, de către Direcţia Publică Motru SA 

 întocmirea situaţiilor de lucrări /devize postcalcul pentru lucrările executate 

 colaborarea cu compartimentele de specialitate şi asigurarea consultanţei tehnice în 

limita competenţelor 

 urmarirea executiei lucrarilor efectuate de catre Directia Publica Motru SA 

 

Pe linie electrica, activitatea a constat in: 

o asigurarea întreţinerii corespunzătoare a instalaţiilor electrice interioare 
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o efectuarea de instalatii electrice cand lucrarile executate de Societate catre persoane fizice, 

agenti economici, institutii publice necesitau  

o întreţinerea iluminatului public de pe raza municipiului Motru (corpuri de iluminat – 

inlocuite ori de cate ori a fost necesar, lămpi – montarea de lampi noi la cererea 

locuitorilor, aparatura de conectare/deconectare, etc), cu un numar de 2 electricieni din 

totalul de 5 autorizati in acest sens. 

o Remedierea tuturor defectiunilor aparute in sistem 

o Reparatii la stalpii de iluminat 

o stabilirea necesarului de aparatură şi materiale electrice 

o extinderea iluminatului public in municipiul Motru   

o lucrări de pavoazare si depavoazare la iluminatul public, in perioada sărbătorilor de iarna 

(iluminat ornamental festiv) 

o asigurarea funcţionarii in condiţii optime si remedierea defecţiunilor de natura electrica la 

instituţiile aparţinând Primăriei Municipiului Motru, scoli, spital, biserici, etc. 

 

De asemenea, s-au derulat şi urmărit toate fazele, conform legislatiei în vigoare, pentru 

achizitionarea de produse, servicii şi lucrări necesare. 

 

 

SECTOR ”ADMINISTRARE SI GESTIONARE ADAPOST  

CAINI FARA STĂPÂN” 

 

Obiectivul ”Adapost câini”, a fost dat în administrarea Directiei Publice Motru SA prin 

HCL nr. 103/25.09.2014. 

Desfasurarea activitatii acestui sector, s-a realizat cu un numar mediu de 8 persoane (un 

tehnician veterinar – sef sector), 4 ingrijitori caini in adapost, 2 prinzatori caini si un sofer.  

Activitatile serviciului de gestionare a cainilor fara stapan : 

a) capturarea, transportul si adapostirea cainilor fara stapan 

b) identificare și înregistrare cainilor 

c) vaccinarea, deparazitare și sterilizarea cainilor 

d) cazarea si hranirea cainilor, respectiv activitati de curatenie a Adapostului 

e) revendicarea și adopția 

f) adopții la distanță a cainilor fara stapan 

g) eutanasierea cainilor fara stapan si neutralizarea cadavrelor 

La sfârsitul anului 2016, in adapost erau un numar de 43 caini iar in anul 2017 au fost 

capturati un numar de 91 caini fara stapan de pe raza Municipiului Motru in urma actiunilor de 

prindere efectuate, carora, dupa indeplinirea procedurilor legale legate de identificare si 

inregistrare (crotaliere, respectiv microcipare in cazul adoptiilor), li s-a dat o atentie deosebita cu 

privire la tratament, medicatie, hrana si intretinere, sub atenta supraveghere a medicului veterinar. 

Din totalul de 134 de caini (43 existenti la sfarsitul lui 2016 si 91 capturati in 2017), 73 de 

caini au fost adoptati, au fost inregistrate un numar de 6 decese, au avut loc 8 eutanasieri iar la 

sfarsitul anului 2017 exista un numar de 47 de caini in Adapost. 

Problema cainilor comunitari este dificil de rezolvat in totalitate dat fiind faptul ca în mod 

frecvent sunt aduși cu diverse autovehicule câini din alte zone și sunt abandonați în zonele 

periferice ale municipiului, cu preponderență în: 

- Pe strada Motrului - zona gării; 

- pe Calea Severinului - zona UATAA, fosta  Piața Veche;  

- pe Calea Tismanei - zona fostului sediu al SC Electrica; 

- pe strada Molidului -  zona Stadionului și a garajelor până la ieșirea spre Rîpa;  
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 Am cerut sprijinul Politiei Municipiului Motru si al Politiei Locale Motru pentru stoparea 

acestui fenomen, precum si pentru cazurile câinilor adoptaţi si găsiti pe strada. 

 In anul 2017 au avut loc numeroase campanii de sterilizare a cainilor (atat a cainilor fara 

stapan, cat si a celor cu stapan de pe raza Municipiului Motru), cu sprijitul Asociatiei 

TIERHILFEGRENZENLOS E.V., reprezentata de dna Ana Lemnaru, Asociatie  din partea careia 

am fost sponsorizati cu hrana necesara cainilor din Adapost pentru aproape intreg anul 2017. 

 Pentru anul 2018, speram (si avem promisiuni) sa obtinem in continuare sponsorizari in 

ceea ce priveste hrana cainilor si, pentru viitor, consider ca, pentru rezolvarea integrala a problemei 

cainilor fara stapan, se impune marirea Adapostului cu cel putin 100 de locuri. 

 

 Si în anul 2018, conducerea Societatii, atat cea neexecutiva, cat si cea executiva, are în 

vedere dezvoltarea si eficientizarea domeniilor de activitate, diversificarea acestora.  

 

 
XXIII.  SITUAŢIA ECONOMICĂ A UNITĂŢILOR APARŢINĂTOARE CEO 

TG-JIU LA 31.12.2017 
 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 

SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU 

 

                    SEDIU EMC – 121 PERSOANE  

 

SUCURSALA MINIERA MOTRU JILT – CARIERA ROŞIUTA 
 

1. Nr. mediu de salariaţi                    -   977 persoane 

2. nr. de navetisti                                -   452 persoane 

3. nr. posturi create                            -    0 posturi 

4. salariu mediu brut realizat             -  0 luna /persoana 

5. nr. personalului disponibilizat       -   0 

6. capacitati existente :                        -   7 excavatoare cu rotor 

                                                                                        -   5 maşini de haldat                                          

           -    1 maşina de depus in depozit 

                                                                 -    1 maşina de incarcat din depozit 

7.Veniturile realizate in anul 2017  cariera Roşiuta face parte din structura organizatorică 

Sucursala Miniera Motru – Jilt care la randul sau functioneaza ca subunitate a Societatii 

Complexul Energetic Oltenia SA Tg-Jiu.  

Avand în vedere faptul ca  Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Tg-Jiu are ca 

activitate principală producerea şi vanzarea  energiei electrice, ponderea  covârşitoare  a veniturilor 

realizate de societate provin din vanyarea energiei electrice.  

Evidenta contabilă a tuturor veniturilor este organizata la nivelul executivului societătii . 

Drept urmare  la nivelul contabilitătii Carierei Roşiuta nu se înregistreaza venituri, nici din 

vanzarea de energie electrica, nici din vanzarea de căarbune energetic. 

8. Datoriile acumulate la sfârşitul anului 2017  Cariera Roşiuta face parte din structura 

organizatorica  a Sucursalei Miniere  Motru – Jilt care , la randul sau functioneaza  ca subunitate a 

Societatii Complexului Energetic Oltenia SA Tg-Jiu. Evidenta contabilă a datoriilor, cât şi a 

creanţelor este organizată la nivelul Executivului . 

9. Investitii realizate la sfarşitul anului 2017şi în curs de derulare: -  
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SUCURSALA MINIERA MOTRU JILT – CARIERA LUPOAIA 
 
 

1. Nr. mediu de salariati                     -         700 persoane 

2. nr. de navetisti                                 -         322 persoane 

3. nr. posturi create                             -             0 posturi 

4. salariu mediu brut realizat             -             0/luna /persoana 

5. nr. personalului disponibilizat        -             0 persoane 

6. capacitati existente :           

 5 excavatoare cu rotor SRS 1300 

 3 maşini de haldat                                          

 1maşina de depus in depozit 

 1maşina de incarcat din depozit 

 8 benzi transportatoare                                                    

7.Veniturile realizate în anul 2017:  cariera Roşiuta şi Lupoaia  fac parte din structura 

organizatorică Sucursala Miniera Motru – Jilt care la rândul sau functionează ca subunitate a 

Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA Tg-Jiu.  

Avand in vedere faptul ca  Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Tg-Jiu are ca 

activitate principală producerea şi vânzarea  energiei electrice, ponderea  covarşitoare  a veniturilor 

realizate de societate provin din vânzarea energiei electrice.  

Evidenţa contabilă a tuturor veniturilor este organizată la nivelul executivului societăţii . 

Drept urmare  la nivelul contabilităţii Carierei Roşiuţa şi Lupoaia  nu se înregistreaza venituri, nici 

din vanzarea de energie electrică, nici din vanzarea de carbune energetic. 

8.Datoriile acumulate la sfarşitul anului 2017:  Cariera Roşiuta şi Cariera Lupoaia  fac parte 

din structura organizatorică  a Sucursalei Miniere  Motru – Jilt care, la rândul sau funcţionează  

ca subunitate a Societăţii Complexului Energetic Oltenia SA Tg-Jiu. Evidenta contabilă a 

datoriilor, cât şi a creantelor este organizata la nivelul Executivului . 

9. Investitii realizate la finele anului 2017 - 
 

 

XXIV.  SITUAŢIA ECONOMICA  A   

S.C. APAREGIO GORJ S.A. - C.E.D. MOTRU 
 

SC APAREGIO GORJ SA, cu sediu în  Str. Calea  Tismanei  nr. 18  are ca obiect de 

activitate furnizarea apei potabile către populaţie. Situaţia  privind  activitatea  pana la 31.12. 2017 

este următoarea : 

- Nr. salariaţi  - 63 

- Nr. navetişti – 36 

- Nr. posturi create - 2 

- Salariul mediu  - 2540 lei 

- Nr. posturi disponibilizate – 0 

- Venituri realizate pe anul 2017 – 3.781.548,03 lei 

- Datorii acumulate la sfârşitul anului  2017 – 250.000  lei 

- Investiţii  realizate  la finele anului 2017 – 0 lei 

 Capacităţi  existente: 

- bazine captare apă -3 buc ( 2500 mc – 1; 5000 mc -2 buc) 

- staţie repompare Insurăţei  ; 

- puţuri  ( foraje) de profunzime echipate cu pompe;  

- reţea captare şi distribuţiei – 120 km 
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- pompe NDS,  NP,DS 

- staţie clorinare  

- post transformare 

- staţie pompare  nr. 1 

- staţie pompare nr.2 

- Autoutilitara Dacia papuc; 

- Autoutilitara FORD 

- Generator de sudura  

- generator curent 

- ciocan percutor  

- maşina de tăiat asfalt 

- pompa apă nămol 

- aparat sudura prin electrofuziune  

Probleme economice şi de personal deosebite: 
o recuperare debite foarte mari de la utilizatori in special  de la Asociatiile de 

Proprietari, agenti economici şi instituţii publice ; 

o pierderi  mari pe reţelele de apă de la sate; 

o   reţeaua de canalizare pluvială şi menajeră este veche de peste 50 ani.  

             

XXV. SITUAŢIA ECONOMICĂ A  S.C. U.A.T.A.A.  MOTRU S.A. 

S.C. UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ MOTRU cu sediul in 

municipiul Motru, judeţul Gorj care are ca obiect de activitate producerea şi distribuirea agentului 

termic.  Societatea reprezintă unica sursă de incălzire a municipiului Motru şi de producere a apei 

calde de consum. 

1. număr mediu de salariaţi – 152; 

2. numărul de navetişti – 89; 

 In cursul  anului 2017, unui nr. de 15  salariaţi le-a incetat  CIM din diverse motive 

(penşionare, la cerere, suspendare pentru ingrijire copil in varsta pana la 2 ani) şi au fost angajaţi  

cu contracte pe perioada nedeterminata 6 salariati  şi 10  cu contracte pe perioadă determinată. 

3. salariul mediu brut aferent anului 2017 –  2298 lei /lună,  

4. salariu mediu net - 1597 lei; 

5. Capacităţi existente: 

 Capacitatea pentru producerea aburului energetic şi apei fierbinţi: 

 2 cazane de abur de 50t/h tip CR0102, de 50 to/h  cu ardere mixtă ( 

păcură şi cărbune) 

 1 cazan de apă fierbinte de 10 Gcal/h  ASF cu ardere a cărbunelui in 

strat fluidizat; 

 turbogenerator AKP -5MW pentru producerea energiei electrice; ( 

bunurile aparţin domeniului public, fiind doar in administrarea societăţii  

conform contractului de delegare a gestiunii) 

6. Veniturile totale realizate în anul 2017 au fost de 23.500 mii lei,  inclusiv sumele 

încasate conform  Ord. 975/06.12.2017, iar datoriile estimate  acumulate la finalul anului sunt de  

18.700 mii lei.  

7. Din investiţiile realizate  in  cursul anului 2017, menţionăm : 

- achiziţie montaj şi punere in funcţiune cazan cu apă caldă cu anexe, având puterea 

termică de 3-4 Gcal/h   din producţia de serie, echipat cu arzător pentru CLU şi  cu poşibilitatea  de 

trecere pe gaze naturale; 
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8. Problemele specifice deosebit de importante din cadrul unităţii care neceşită rezolvare 

şi implicit  identificare de fonduri pentru realizare sunt: 

- conductele magistralei principale de distribuţie a agentului termic au uzură avansată şi nu 

prezintă siguranţă in exploatare; 

- motoarele electrice in mare parte sunt vechi, au consumuri mari de energie electrică şi 

implicit o eficienţă energetică scăzută; 

 continuarea retehnologizării cazanului de abur CR-0102, in scopul reducerii consumului 

de combustibili şi îmbunatatirea eficienţei în exploatare; 

- respectarea cerintelor de mediu  prin inlocuirea tehnologiei de evacuare  zgură  şi cenuşă 

din hidroamestec in şlam dens,  precum şi reducerea noxelor emise in atmosferă prin montarea 

instalatiei de desprafuire. 

- închiderea depozitului de zgură şi cenuşă şi amenajarea acestuia in vederea conformari a 

unei suprafeţe de 5,5%; 

- modernizare instalaţie de ardere la cazanul CR 0102; 

- necesitatea  contorizării distribuţiei de  energie termică la nivelul fiecărui bloc de 

locuinţe. 

9. Problemele de natură economico -  financiară au fost create in principal datorita 

neîncasarii  creanţelor de la beneficiarii de agent termic, situaţie în care societatea nu poate sa-

şi achite la scadenţa datoriile. 

 

 

XXVI. SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 
 

Intreaga activitate economico - socială  desfăşurată la Spitalul Municipal Motru in anul 

2017 s-a desfăşurat cu respectarea Legii 95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi 

completată , precum  şi a celorlalte acte normative  în vigoare . 

 Număr mediu de salariaţi –219 

 Numărul de navetişti –20 

 Nr. Posturi  - 2 ( asistenţi la radilologie în urma  achiziţionării CT-ului) 

 Număr disponibilizaţi - 0  

 Salariu mediu net 2017- 2914 lei/ salariat 

Capacitate existentă:   

- spital (P+4) –   cu 226 paturi repartizate pe sectii şi compartimente 

- C.P.U. 

- cu ambulatoriu de specialitate integrat 

- farmacia cu circuit inchis 

-  laborator radiologie imagistica medicala şi radiologie şi laborator 

analize medicale; 

- Dispensar TBC 

Venituri realizare  pe 2017 16.744.191  lei 

- Datorii acumulate  in 2017 – 93.877 lei – precizăm ca această sumă nu sunt 

arierate ci reprezintă contravaloarea facturilor neachitate din luna. 

 Ventilator mecanic pentru dotarea CPU 

  Investitii realizate in  anul 2017 in total de 354.953 lei 
- Analizator automat biochimie – 140.658 lei 
- Analizator automat gematologie -  121.975 lei 
- Electrocauter  chirurgical -  9508 lei 
- Etuva 5474 lei 
- Hota inox – 16589 lei 
- Maşina developat radiologie  - 20825 lei 
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- Maşina de spalat profeşionala 23265 lei  
- E.K.G – 16.660 lei 

Probleme  economice deosebite: 
      - achizitionarea de aparatura medicala necesara pentru 2018 

- aparat radiologic  digital mobil cu brat C 

- analizator automat urina 

- motor DRIL 

- motor oscilant 

- aparat parafina 

- baie galvanică  4 celulară 

- echipament incalyire sange 

            Sprijin  in activitatea achitării contravalorii bunurilor şi serviciilor in limita 

disponibilităţilor bugetare locale. 

             Pentru deservirea unui număr cât mai mare de pacienţi şi pentru creşterea actului 

medical realizat, profităm  de  prezenţa, pentru a vă readuce  în discuţie atragerea de fonduri 

europene pentru modernizarea Spitalului Municipal Motru, respectiv a sistemului de asistenţă 

medicală, prin lărgirea stabilimentului spitalului în  vederea organizării  cabinetelor medicale în 

diferite specialităţi şi dotarea cu aparatură medicală echipamente specifice. 

             Au terminat pregatirea de rezidentat şi s-au prezentat la post: 

-  in 2017  – 1 medic specialiast  ( medic specialist recuperare medicala) 

-  in 2018– 3 medici specialişti ( 1 medic specialist  chirurgie general+ 1 medic 

specialist recuperare medicala, + 1 medic specialist ortopedie  -  traumatologie ) 

 

 

XXVII. PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCAŢIONAL 
 

rocesul instructiv-educaţional a fost asigurat în următorul mod: 

  invăţământul preşcolar; 

 invăţământul gimnazial  ; 

 invăţământul liceal. 

 

       COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

 

       COLEGIUL TEHNIC MOTRU  are o bază materială formată din: 

- clădire şcoală cu 24 săli de clasă, 8 laboratoare, biblioteca cu CDI , cladire cu  9 ateliere pt. 

instruire elevi, 2 săli de sport, o sală de festivităţi cu 520 de locuri, clădire cămin cu 54 de 

camere, cantină cu 360 de locuri, atelier tâmplărie şi clădire spălătorie. 

      Invăţământul este structurat pe: 

  42 de clase 922 de elevi liceu -  ruta directa, liceu  ruta progresiva, liceu ruta redusa, liceu seral, 

an de completare 

 Nr. elevi  anul 2017-2018- 922 
 Numărul mediu de salariaţi ce aşigură procesul economico-educativ al unităţii este de 91,96 

de  posturi cadre  didactice, auxiliare şi nedidactice, cu pregătire de specialitate, metodică şi 

pedagogică.  

Numărul de navetişti 13. 

Numărul de posturi  aprobate : 91,96 posturi. 

Salariul mediu la nivelul anului 2017 a fost de - lei. 

Veniturile proprii realizate in anul 2017 au fost de 59.441 lei. 

Datorii - 0 

P 
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Datorită faptului că unitatea a fost înfiinţată în anul 1967, fiind a treia unitate de învăţământ, 

ca vechime de pe raza Municipiului MOTRU, apar tot mai des probleme de întreţinere şi reparaţii, 

probleme generate şi de posibilităţile reduse ale autorităţii locale de a face faţă cheltuielilor 

invăţământului. 
Referitor la punctul „ probleme economice şi de personal deosebite”:  

- hidoizolatie sau sarpantă la cămin; 

- reabilitare cladire cantina; 

- reabilitare sala de festivităţi; 

- alocare fonduri pentru dotari cu obiecte de inventar şi mijloace fixe ( 

calculatoare, rafturi biblioteca, materiale didactice pentru instruire elevi). 

 

 

Colegiul Tehnic Motru efectivele de elevi in perioada 2010-2017 

       

an scolar 

sc. 

maistri 

nr. elevi liceu 

seral 

nr.elevi liceu 

FR SAM 

scoala 

prof 

nr. elevi liceu 

zi 

2009-2010   28 191 133   1128 

2010-2011 19 51 163     1286 

2011-2012 36 78 120     1462 

2012-2013 19 64 153   38 1368 

2013-2014 41 31 180   71 1165 

2014-2015 40 12 199   74 1047 

2015- 2016     149   77 879 

2017 - - - - - 922 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL “GEORGE COŞBUC” 

-  are o bază materială formată din:  

 17 săli clasa primar – gimnazial 

 4 laboratoare  

 1 biblioteca 

 1 amfiteatru 

1. Nr. Salariati – 71 

2. Număr navetişti - 3; 

3. Salariu mediu  la nivelul anului 2017 - 3946 lei 

4. nr. elevi – 974                      

5. Venituri realizate pe 2016 – 4067 lei 

6. Datorii acumulate la sfârşitul anului 2017   - lei  

7. Investiţii realizate –  0 

   Probleme economice deosebite: 

Rugăm să ne acordaţi sprijin pentru achitarea datoriilor către furnizori şi continuarea  de 

investiţii in cadrul procesului de invăţământ,  pentru ca acesta  să se desfăşoare  in condiţii optime. 

 

Colegiul George Coșbuc efectivele de elevi in perioada 2010-2017 

      an scolar nr. elevi primar nr. elevi gimnaziu nr.elevi liceal nr. elevi total 

 2009-2010 173 195 638 1006 

 2010-2011 140 198 686 1024 

 2011-2012 150 174 707 1031 
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2012-2013 152 173 719 1044 

 2013-2014 142 180 767 1089 

 2014-2015 144 155 753 1052 

 2015- 2016 130 167 739 1036 

 2016-2017 96 170 715 981  

 

 2017-2018 96 158 720 974 

 

 

SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOTRU” 

-  are o bază materială formată din:  

 42 săli clasa primar – gimnazial 

 4 laboratoare  

 1 biblioteci 

 1 atelier 

Nr. Elevi: I – VIII  - 1135                                        

Nr mediu salariati – 80 

Nr. navetisti  - 7 

Nr. posturi create  - 1 

Venituri realizate pe 2017 – 20037 lei 

    Investiţii  realizate  2017 – finalizare executie lucrări de reparaţii ( exterior) la Scoala 

Gimnazială nr. 1  Motru  

Probleme economice deosebite: 

Va rugăm să ne sprijiniţi  cu fonduri in 2018 in vederea finanţării proiectului cladire atelier 

şi reabilitare acoperiş.  

 

Scoala Generala Nr. 1 efectivele de elevi in perioada 2010-2017 

      an scolar nr. elevi primar nr. elevi gimnaziu nr. elevi total 
  2010-2011 618 593 1211 
  2011-2012 605 579 1184 
  2012-2013 694 557 1251 
  2013-2014 717 556 1273 
  2014-2015 673 572 1245 
  2015- 2016 619 572 1191 
  2016-2017 573 598 1171 
 
 

 
2017-2018 537 598 1135 

 

 

SCOALA GIMNAZIALĂ NR .2 MOTRU”-  are o bază materială formată din:  

 18 săli clasa primar – gimnazial 

 1laborator  

 1 biblioteci 

 1 atelier 

 Gradinita nr. 7  - 120 prescolari  

 Nr. Elevi: I – VIII  - 545   

 Nr Elevi prescolari  - 120                                        

Nr mediu salariati – 50  

Salariul mediu la nivelul 2017 – 3945 lei  
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Nr. navetisti  - 6 

Venituri realizate pe 2016 –  21.814  lei 

Datorii acumulate la sfârşitul anului 2017 -  0  

    Investiţii  in curs de realizare 2017–  0lei 

Probleme economice deosebite: nu  

 

Scoala Generala Nr. 2 efectivele de elevi in perioada 2010-2017 

     an scolar nr. elevi primar nr. elevi gimnaziu nr. elevi total 

 2010-2011 290 513 803 
 2011-2012 291 426 717 
 2012-2013 306 403 709 
 2013-2014 324 328 652 
 2014-2015 296 315 611 
 2015- 2016 255 304 559 
 2016-2017 257 245 502  
 2017-2018 257 288 545 

 

 

GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 

Capacităţile existente  în unităţile noastre sunt: 

o 25 săli de clasă ; 

o 1 cabinet logopedie – consiliere psihologică; 

o 1 cabinet metodic; 

o 1 sală de sport; 

o 1 spălătorie; 

o 1 bloc alimentar; 

o  1 sală de mese. 

 Nr. Salariati 2017 – 43 

 Număr navetişti  2017 – 1 

 Posturi create  - 0 

 Salariu mediu  la nivelul anului 2017 - 2094 lei 

 Disponibilizari  2017 - 0 

 Venituri realizate pe 2017 – 0 

 Datorii acumulate la sfârşitul anului 2017-  0 

 Investiţii realizate –  0 

Număr prescolari inscrişi in anul 2017 – 360 prescolari 

         Probleme  specifice  ce necesită identificare de fonduri: 

 Achiziţionarea a 20 stingătoare  tip P6 pentru Gradiniţa cu PP nr. 1 şi Gradiniţa  cu PP 

nr, 1 – corp 2; 

 Echiparea blocului alimentar cu veselă şi tacâmuri de inox; 

 2 laptop-uri pt compartimentul administrativ şi director; 

 Suma necesară pentru decontarea examinării medicale periodice a personalului angajat. 

 

Situație preșcolari  la grădinițele  din Municipiul Motru in perioada 2010-2017 
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an scolar nr. prescolari g.n. nr. prescolari p.p. Total preșcolari 

  2010-2011 702 220 922 
  2011-2012 707 220 927 
  2012-2013 514 170 684 
  2013-2014 440 154 594 
  2014-2015 393 146 539 
  2015- 2016 381 158 539 
  2016-2017 350 140 490  
 

 
2017-2018 223 360 583 

 

 

CLUBUL ELEVILOR ŞI COPIILOR MOTRU 

1. Nr. mediu de salariaţi – 11; 

2. Nr. posturi create 10,5 ( 8 cadre didactice şi  0,5 personal  auxiliar, 2 posturi nedidactic) 

3. Capacităţi existente: 

- 14 săli de clasă 

- 1 sală gimnastică 

- 1 atelier fantezie  

- 1 laboratoare informatică  

- atelier intreţinere  

- cancelarie 

- cabinet director – secretariat 

- nr. elevi inscrişi  - 1107 

- salariu mediu la nivelul anului 2017  - 2599 ei 

- venituri extrabugetare  realizate in 2017 – 0 lei 

- datorii – nu avem; 

- investiţii realizate sau in curs de realizare  - nu există cu toate ca sunt 

necesare (reabilitare toalete scolare, alee intrare in club, gard imprejmuire, 

asteriala acoperis, sera) ; 

4. Probleme economice şi de probleme de personal: nu avem 

Plata salariilor şi a altor cheltuieli de intreţinere şi către diverşi furnizori se face de către 

Palatul Copiilor Tg - Jiu cu bani proveniţi de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.  

Alte probleme cu care se confruntă unitatea : 

- lipsa unui muncitor de întreţinere ( probleme cu întreţinerea serei şi curţii); 

- probleme la instalaţia de incălzire şi cea electrică a clubului; 

- lipsa costumelor populare pentru formaţiile artistice  şi a unui xerox pentru 

activităţile tehnice; 

- la solicitărea părinţilor , înfiinţarea următoarelor cercuri: dans modern, 

muzică uşoară, teatru, limba engleză; 

- instalarea unui sistem de supraveghere a unităţii; 

- copiii cu rezultate obţinute la concursurile naţionale și internaţionale să fie 

premiaţi. 
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AGENŢIA NAŢIONALĂ  

PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 

Total someri înregistraţi – 253 pers din care 106 femei 

Ponderea şomerilor -  1,5% din care femei 1,27 % femei 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Număr mediu de salariați Municipiul Motru în 2017 – 5015 salariati  
 

Minerit – 2219 Apa Regio    - 63 Altii :  - 200 

Administratia publică  - 288 UATAA   –   152  

Învăţământ – 336 

Directia Publică  - 128 

Sanătate  - Spital   - 219 

Cabinete - 25  

Farmacii - 30 

Comerţ      -   375 

Ghiocela    -   225 

Leurda       -   125 

Profi Pan       - 36 

Masiv Panel Insuratei – 260 

SC Intim SRL -  20 

Aby Gioni Serv SRL – 10 

Sorginimon - 15 

UPC            - 34  

 

 Ind Textilă – 200  

                 Judecătorie  - 20  
-  Bănci           - 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI MOTRU 

B-dul Gării nr.1 

Telefon +40 0253 410 560 
Fax +40 0253 410560 / +40 0253 410007  

www.primăriamotru.ro  

Email: primaria@primariamotru.ro 

http://www.primăriamotru.ro/

