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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. 

 Nr. de dispoziţii emise pe anul 2016  - 741 

 Nr. de acte înregistrate în regimul general de intrare/ieşire corespondenţă pe anul 2016 – 44518. 

 În anul 2016 primarul a primit în audienţă un număr de  2500 cetăţeni, care au ridicat probleme 

referitoare la ajutoare sociale, locuinţe, locuri de muncă, reconstituirea dreptului de proprietate în baza 

legilor de fond funciar, urbanism, etc.  Număr de vizitatori la punctele  de informare si documentare – 

4600. Au fost organizate 31 adunări cetăţeneşti pe sate şi pe asociaţiile de proprietari, în cadrul cărora s-a 

urmărit popularizarea legilor, asigurarea cunoaşterii şi respectării acestora de către cetăţeni. 

 

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. 

           În 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 in perioada analizata în 10 şedinţe ordinare , 9 şedinţe de îndată şi o şedinţă extraordinară, adoptând 

un număr de 199 hotărâri, după cum urmează: 

           În perioada 01.01.2016-31.05.2016 mandat 2012-2016 s-au adoptat un număr de 63 hotărâri , astfel: 

Hotărârea nr. 1/19.01.2016 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 158/23.01.2014 încheiat între 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Motru şi S.C. LEURDA IMPEX S.R.L.- prin Administrator Sănătescu  Vasile; 

Hotărârea nr. 2/28.01.2016 privind aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice subordonate Consiliului 

Local Motru pe anul 2016; 

Hotărârea nr. 3/28.01.2016 cu privire la aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru 

Consiliul Local Motru pe anul 2016; 

Hotărârea nr.4/28.01.2016 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 2016 

Hotărârea nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea încadrării pe perioadă determinată de un an, cu ½ normă a 

d-nei dr. Coandă  Lăcrimioara Marcela – medic specialist în specialitatea epidemiologie în cadrul 

Compartimentului Nosocomiale din  Spitalul  Municipal  Motru; 

Hotărârea nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea organizării „Balului Nunţii de Aur‖ la care participă toate 

familiile pereche din municipiul Motru ce împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul 2016; 

Hotărârea nr.7/28.01.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 

„Reabilitare Monumentul Eroilor Neamului din Piaţeta C.L. Motru, municipiul Motru, judeţul  Gorj‖; 

Hotărârea nr. 8/28.01.2016 privind  aprobarea Planului de acţiuni sau  lucrări de interes local pentru 

repartizarea lunară a orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social în anul 2016; 
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Hotărârea nr. 9/28.01.2016 privind acordul Consiliului Local Motru , solicitat prin Certificatul de 

Urbanism nr. 103/09.12.2015, firmei S.C.  C.E.Z.  DISTRIBUŢIE  S.A.  prin S.C.  ALM POWER GROUP 

S.R.L.  în vederea  autorizării lucrărilor de „MODERNIZARE POSTURI DE TRANSFORMARE PRIN 

MONTARE BMPIP_(9/12/BUC)_ PTA RÂPA, sat Râpa, municipiul Motru, judeţul Gorj‖  ; 

Hotărârea nr. 10/28.01.2016 privind aprobarea racordării la reţeaua de gaze a apartamentului nr. 11,  

situat pe B-dul Trandafirilor, nr. 2, bloc T 12, scara D, etaj 4, apartament proprietate privată a municipiului 

Motru deţinut cu chirie de domnul Drăguloiu Alexandru; 

Hotărârea nr.11/28.01.2016 pentru modificarea anexei la HCL nr. 170/26.11.2015  „pentru aprobarea 

Regulamentului privind  organizarea şi desfăşurarea activităţilor  comerciale şi a serviciilor de piaţă în 

municipiul Motru‖; 

Hotărârea nr.12/04.02.2016 privind aprobarea Bugetului  Local al Consiliului Local Motru pe anul 2016 

şi estimări 2017 – 2019 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din 

Venituri Proprii pe anul 2016 şi estimări 2017 – 2019; 

Hotărârea nr. 13/25.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016  prin suplimentare cu suma 

de 22 mii lei ; 

Hotărârea nr. 14/25.02.2016 privind aprobarea  contractării unei finanţări rambursabile interne in vederea 

refinanţarii împrumuturilor contractate de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA in baza contractelor 

de credit nr. DM 49/30.07.2012 si DM 18/04.04.2013  pentru finantarea unor obiective de investiţii de 

interes local; 

 Hotărârea nr.15/25.02.2016 privind alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local pentru organizarea 

Ediţiei a VII – a a Salonului Internaţional de Pictură „Arte Mici‖; 

Hotărârea nr.16/25.02.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 

„Alimentare cu energie electrică Cămin Social – Centru de Asistenţă pentru Persoanele cu Dizabilităţi – 

Primăria Motru‖; 

Hotărârea nr.17/25.02.2016 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Motru în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Direcţia Publică Motru S.A. în şedinţa  ordinară din data de 

24.03.2016; 

Hotărârea nr.18/25.02.2016 privind  aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete 

sociale precum şi modalitatea de soluţionare a cazurilor identificate ; 

Hotărârea nr.19/25.02.2016 privind  aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate în 

cadrul Direcţiei Publice şi Asistenţă şi Protecţie Socială finanţate din bugetul de stat sau bugetul local  

pentru anul 2016; 

Hotărârea nr.20/25.02.2016 privind  aprobarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

municipiului Motru‖ pentru anul 2016; 

Hotărârea nr.21/25.02.2016 privind  aprobarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

municipiului Motru‖ pentru anul 2016; 

Hotărârea nr.22/25.02.2016 privind  aprobarea reeşalonării ratelor restante pentru achitarea 

apartamentului nr.7 situat în municipiul Motru, Str. Calea Tismanei nr. 19, Bl. T3, Sc. D, datorate de 

domnul Popa Marius Sorin Doruleţ şi doamna Popa Georgeta; 

Hotărârea nr.23/25.02.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale domnului Mateescu 

George; 

Hotărârea nr.24/25.02.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale domnului Mateescu 

Claudiu; 

Hotărârea nr.25/31.03.2016 privind aprobarea bugetului centralizat al creditelor interne pe anul 2016 în 

valoare de 6.000 mii lei; 

Hotărârea nr.26/31.03.2016 privind aprobarea renominalizării postului de farmacist (poz. 152 din Statul 

de funcţii) în  asistent medical generalist debutant la blocul operator din cadrul Spitalului Municipal Motru 

şi scoaterea la concurs a acestui post; 

Hotărârea nr. 27/31.03.2016 privind  aprobarea organizării competiţiei sportive  „Cupa Municipiului 

Motru 2016‖ ce va avea loc cu ocazia manifestărilor prilejuite de „ZILELE   MUNICIPIULUI  MOTRU‖; 

Hotărârea nr.28/31.03.2016 privind aprobarea şi alocarea sumei de 3000 lei Şcolii Gimnaziale nr. 1 

Motru pentru susţinerea editării şi publicării cărţii „ANUARUL  ŞCOLII  GIMNAZIALE  NR. 1 

MOTRU‖; 
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Hotărârea nr.29/31.03.2016 privind aprobarea organizării unei excursii pentru pensionarii din Municipiul 

Motru  la Mânăstirea Prislop; 

Hotărârea nr.30/31.03.2016 privind modificarea şi  completarea art. 1 al H.C.L. Nr. 21/26.02.2015 

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.31/31.03.2016 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului 

Motru – 2016; 

Hotărârea nr.32/31.03.2016  privind aprobarea Actului  Adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Motru, înregistrat sub nr. 4489/15.02.2011 şi a 

Indicatorilor de performanţă ; 

Hotărârea nr.33/31.03.2016  privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă şi canalizare, avizate de A.N.R.S.C., începând cu  01.01.2016, şi aprobarea 

„Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ – teritoriale 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj şi în care îşi desfăşoară activitatea 

operatorul S.C. APAREGIO GORJ  S.A.‖; 

Hotărârea nr.34/31.03.2016  privind acordul Consiliului Local Motru în vederea  executării lucrărilor de 

Execuţie instalaţie de racordare gaze naturale prin traversarea Străzii Mărului (decupare), pentru racordarea 

la gaze a ştrandului; 

Hotărârea nr. 35/31.03.2016 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certificatul  de 

Urbanism  nr. 11/17.03.2015, în vederea autorizării executării lucrărilor de extindere şi execuţie de racord 

/branşament   gaze naturale pentru domnul Năpău  Iulian, proprietar imobil situat în municipiului Motru, 

strada Dafinului nr. 3 A ; 

Hotărârea nr. 36/31.03.2016  privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certificatul  de 

Urbanism  nr. 21/25.02.2016, în vederea autorizării executării lucrărilor de branşament electric pentru 

domnul Pap Laszlo cu subtraversarea străzii Constantin Rădulescu Motru prin forare 

Hotărârea nr.37/31.03.2016  privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale domnului Miu Daniel; 

 Hotărârea nr. 38/31.03.2016  cu privire la atribuirea S.C. IRIS C & V SRL a licenţei de traseu pentru 

serviciul de transport public local de persoane  prin  curse regulate speciale pentru traseul Motru –  Roşiuţa  

IGO ; 

Hotărârea nr. 39/31.03.2016  cu privire la atribuirea S.C. ROBSPEED  SRL a licenţei de traseu pentru 

serviciul de transport public local de persoane  prin  curse regulate speciale pentru traseul Motru –  Roşiuţa  

IGO ; 

Hotărârea nr. 40/31.03.2016  cu privire la atribuirea S.C. TPU  DROBETA  S.A. a licenţei de traseu 

pentru serviciul de transport public local de persoane  prin  curse regulate speciale pentru traseul Motru – 

Cariera Roşiuţa   

Hotărârea nr. 41/31.03.2016  cu privire la atribuirea S.C.IRIS C & V SRL a licenţei de traseu pentru 

serviciul de transport public local de persoane  prin  curse regulate speciale pentru traseul Motru – Mina 

Ploştina; 

Hotărârea nr.42/31.03.2016 privind  reeşalonarea datoriei  pentru achitarea ratelor lunare, penalităţilor şi 

dobânzilor aferente contractului de vânzare - cumpărare cu plata în rate     nr. 17/23.02.2006 având ca 

titular pe domnul Tătaru  Gheorghe şi doamna Tătaru  Margareta; 

Hotărârea nr. 43/31.03.2016  privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 20 mp 

ce aparţine domeniului public al municipiului Motru, teren situat pe Str. Tineretului, zona construcţie 

proprietatea SC Agenţia Economică Uniunea Europeană SRL pentru amenajarea unei terase demontabile; 

Hotărârea nr. 44/31.03.2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 70 mp ce 

aparţine domeniului public al municipiului Motru şi este situat pe Str. Tineretului în zona fostei Cantine 

Restaurant – SC Cazare Cantine Motru; 

Hotărârea nr. 45/31.03.2016  privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 90 mp 

ce aparţine domeniului public al municipiului Motru şi este situat în zona bloc M6, B-dul Gării;  

Hotărârea nr. 46/31.03.2016  privind alocarea sumei de 2000 lei pentru susţinerea editării şi publicării 

cărţii „Vinovat că te iubesc‖; 

Hotărârea nr. 47/31.03.2016  privind acordarea de ajutoare sub formă de tichete cadou familiilor sau 

persoanelor singure nevoiaşe din municipiul Motru și sub formă de pachete copiilor instituţionalizaţi, cu 

ocazia ,,Sfintelor Sărbători  de Paşte‖  - 2016; 
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Hotărârea nr. 48 privind aprobarea organizării  sărbătorii „ZILELE  MUNICIPIULUI  MOTRU‖ în 

perioada  09 - 10 - 11- 12 - Iunie  2016; 

Hotărârea nr. 49 /31.03.2016 /pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea şi alocarea 

sumei de 9500 lei pentru realizarea filmului documentar „Motru 50‖şi susţinerea editării şi publicării unui 

număr aniversar al revistei „Ad  Mutrium‖ privind împlinirea a 50 de ani (1966 – 2016) de la declararea ca 

oraş a localităţii Motru; 

Hotărârea nr. 50/31.03.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului 

de organizare şi funcţionare al primăriei municipiului Motru pe anul 2016; 

Hotărârea nr.51/16.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 

,,Achiziţie montaj şi punere în funcţiune cazan de apă caldă cu anexe având puterea termică de 3 - 4 Gcal/h  

din producţia de serie echipat cu arzător pe CLU şi cu posibilitatea de trecere pe gaze naturale‖; 

Hotărârea nr. 52/16.05.2016  privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadă nedeterminată a unui  

post de chimist debutant și a unui post de îngrijitor de curăţenie la Spitalul  Municipal  Motru şi pe 

perioadă determinată a unui post de medic în specialitatea psihiatrie în Ambulatoriul Integrat al Spitalului 

Municipal; 

Hotărârea nr. 53/16.05.2016  privind achiziţionarea unui computer  tomograf la Spitalul Municipal Motru 

în valoare de 1350 mii lei; 

Hotărârea nr. 54/16.05.2016  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și bugetul instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016 

Hotărârea nr. 55/16.05.2016  privind alocarea sumei de 4000 lei pentru organizarea Zilei Internaţionale a 

Copilului - 1 Iunie ; 

Hotărârea nr. 56/16.05.2016  privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Motru în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea Direcţia Publică Motru S.A.; 

Hotărârea nr. 57/16.05.2016 privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanţilor 

municipiului Motru în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia 

Publică Motru S.A.; 

Hotărârea nr. 58/16.05.2016  privind încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local Motru și 

SNTGN  TRANS  GAZ  S.A. MEDIAȘ pentru terenul în suprafață de 135 m.p. ocupat de stația de reglare 

– măsurare a gazelor din incinta cimitirului municipiului Motru ;          

Hotărârea nr. 59/16.05.2016  privind încheierea unui nou contract de comodat cu  Direcţia Sanitar – 

Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Gorj pentru spaţiul proprietate privată a municipiului Motru 

situat în municipiul Motru, zona Piaţa Centrală; 

 Hotărârea nr. 60/16.05.2016  privind aprobarea racordării la reţeaua de gaze a apartamentului nr. 5  situat 

pe    B-dul Gării, nr. 6, bloc M 8, scara C, etaj 1, apartament deţinut cu chirie de domnul Bădescu Nicolae;         

Hotărârea nr. 61/16.05.2016  privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin Certificatul de 

Urbanism nr. 31/23.03.2016  pentru autorizarea executării lucrărilor de execuție branșament (extindere) 

gaze naturale la locuința domnului  Ghimiși  Octavian  Sorin, situată pe strada Dafinului; 

Hotărârea nr. 62/16.05.2016  privind  reeşalonarea datoriilor în sumă de 2301,19 lei reprezentând rate, 

dobândă şi penalităţi aferente contractului de vânzare – cumpărare cu plata în rate nr. 9/29.06.2010 încheiat 

între SC REZOPREST SA şi Dărăbaş Elena Cristina  

Hotărârea nr. 63/16.05.2016  pentru  respingerea proiectului de hotărâre  privind acordul Consiliului 

Local Motru de preluare cu titlu gratuit de la Societatea Complexul Energetic Oltenia  S.A. a activelor, 

rețea alimentare cu energie electrică locuințe din cartier Știucani, alimentare cu apă locuințe Știucani, rețea 

canalizare cartier Știucani, rețea alimentare cu apă sat Roșiuța, aflate în patrimoniul societății și situate pe 

teritoriul UAT  Motru 

 

În perioada 22.06.2016- 31.12.2016 mandat 2016-2020 s-au adoptat un nr. de 136 

 

Hotărârea nr. 1/22.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în  Consiliul 

Local al municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 2/22.06.2016  privind validarea mandatelor consilierilor aleşi; 

Hotărârea nr. 3 /22.06.2016 privind declararea Consiliului Local al municipiului Motru ca legal constituit; 

Hotărârea nr.4/22.06.2016  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă; 

Hotărârea nr. 5/22.06.2016  privind  alegerea  viceprimarului  municipiului   Motru; 
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Hotărârea nr. 6/22.06.2016  privind  organizarea comisiilor  pe  domenii de specialitate ale consiliului  

local  al   municipiului   Motru; 

Hotărârea nr.7/01.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 ; 

Hotărârea nr.8/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local Motru; 

Hotărârea nr. 9/28.07.2016   prin care se ia act de demisia consilierului local Dobrică Tudor  

și declararea locului vacant ;  

Hotărârea nr. 10/28.07.2016  privind  validarea mandatului de consilier local al domnului Popescu  Ion; 

Hotărârea nr. 11/28.07.2016  privind aprobarea Auditului Termo Energetic pe conturul  S.C. UATAA  

Motru S.A. – Instalaţiile de producere a energiei termice şi reţele de distribuţie şi transport agent termic; 

Hotărârea nr. 12/28.07.2016  pentru aprobarea contului de execuţie la 30.06.2016  

Hotărârea nr. 13 /28.07.2016  privind alocarea sumei de 1520 lei pentru participarea elevilor Chiseliţă  

Elena  Ramona,  Navacovici Eunice şi Rotaru  Bianca la faza naţională a Forumului de Dezbateri 

Academice organizat în perioada 24 – 29 august 2016 la Cluj – Napoca ; 

Hotărârea nr. 14/28.07.2016  privind stabilirea consumului de carburant pentru  autoturismele ce 

deservesc activitatea în cadrul U.A.T. municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 15/28.07.2016  privind modificarea suprafeţei de teren proprietate privată a municipiului 

Motru din zona bloc C6-Aleea Castanului - Creșa grădinița nr. 1 Motru de la 2770 mp la 4065 mp, 

suprafață ce se regăsește la poziţia nr. 31 din Anexa 2 la HCL nr. 29/2005 aprobată cu modificările   prin 

HCL nr. 57/2012; 

Hotărârea nr. 16/28.07.2016  privind modificarea art. 4 și art. 5 din HCL nr. 29/26.02.2015 și  

art.1 din HCL nr. 165/28.11.2013 ; 

Hotărârea nr. 17/28.07.2016   privind  aprobarea Protocolului încheiat între Compania Naţională de 

Investiţii  şi Unitatea Administrativ Teritorială Motru pentru preluarea obiectivului „Reabilitare Staţie de 

Epurare şi înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul Motru, reabilitare alimentare cu apă potabilă şi 

reţea de distribuţie sate aparţinătoare municipiului Motru, judeţul Gorj‖ și predarea acestui obiectiv către 

S.C. APAREGIO Gorj S.A.; 

Hotărârea nr. 18/28.07.2016  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţii „ÎNCHIDEREA ŞI URMĂRIREA POST  ÎNCHIDERE A DEPOZITULUI DE DEŞEURI  

MUNICIPALE MOTRU‖; 

Hotărârea nr. 19/28.07.2016  privind aprobarea racordării la reţeaua de gaze a apartamentului nr. 21, 

situat pe Aleea Daliilor, nr. 2, bloc  15, scara 2, parter, apartament proprietate privată a municipiului Motru 

deţinut cu chirie de domnul Enea Oprea; 

Hotărârea nr. 20/28.07.2016  privind aprobarea schimbului de apartamente cu chirie, respectiv schimb 

apartament nr. 8, etaj 4, scara B, din  blocul T12 cu apartament  nr. 6, etaj 3, scara B din  blocul T12, 

municipiul Motru;  

Hotărârea nr. 21/28.07.2016  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru ce vor face 

parte din  Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 22/28.07.2016  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru în Comisia de 

Evaluare şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 23/28.07.2016  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru ce vor face 

parte din  Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Motru; 

Hotărârea nr. 24/28.07.2016  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru în  

Consiliul Director și în Adunarea Generală a Asociaţiei Clubului  Sportiv „Minerul Motru 2008‖  

Hotărârea nr. 25/28.07.2016  privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Motru în Adunarea Generală și 

Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare ADIA Gorj ; 

Hotărârea nr. 26/28.07.2016  privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru posturile 

vacante de membri în Consiliul de Administrație la Direcţia Publică Motru S.A.  

Hotărârea nr. 27/28.07.2016  privind aprobarea aderării comunei Runcu  la Asociaţia de  Dezvoltare 

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

Hotărârea nr. 28/28.07.2016  privind aprobarea organizării sărbătorii „Ziua Naţională a Romilor‖ pe data 

de 08.09.2016; 

Hotărârea nr. 29/28.07.2016  privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor aplicate de socieatea 

Direcţia Publică Motru S.A. începând cu 01.08.2016 la Complexul de agrement „Ştrand Motru"; 
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Hotărârea nr. 30/28.07.2016  privind aprobarea organizării sărbătorii „ZILELE MUNICIPIULUI 

MOTRU" in perioada 05-06-07-08-09-10-11 SEPTEMBRIE 2016; 

Hotărârea nr. 31/28.07.2016  privind aprobarea organizării competiţiei sportive „Cupa Municipiului 

Motru 2016" ce va avea loc cu ocazia manifestărilor prilejuite de „ZILELE MUNICIPIULUI MOTRU"in 

perioada 05-06-07-08-09-10-11 septembrie 2016; 

Hotărârea nr. 32/28.07.2016  privind aprobarea modificării Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local 

Motru nr. 146/29.10.2015 „referitor la reducerea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017; 

Hotărârea nr. 33/28.07.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind înregistrarea audio-video a 

şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Motru 

Hotărârea nr. 34/28.07.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre privind  reglementarea circulaţiei 

pe Aleea Teilor de la intersecţia cu Strada Minerului spre strada Calea Tismanei (DJ 671B) prin revenirea 

la circulaţia în ambele sensuri; 

Hotărârea nr. 35/28.07.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării 

prin licitaţie publică a unei suprafeţe de  teren de 250 m. p ,proprietate privată a municipiului Motru, situat 

în zona strada dr. Carol Davilla  în vecinătatea blocului C6-Aleea Caisului; 

Hotărârea nr. 36/28.07.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre  privind aprobarea organizării  

sărbătorii „ZILELE  MUNICIPIULUI  MOTRU‖ în perioada  26-27-28 august 2016 

Hotărârea nr.37/28.07.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind  aprobarea organizării 

competiţiilor sportive şi concursurilor care se vor organiza, cu  ocazia manifestărilor prilejuite de „ZILELE   

MUNICIPIULUI  MOTRU‖, în perioada 26 - 27- 28  august  2016; 

Hotărârea nr. 38/28.07.2016  privind modificarea art. 1 și art.  2 din H.C.L. Motru nr.86 din 31.07.2014 

privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acționarilor  la Societatea Comercială Direcţia Publică 

Motru S.A ,  a ,,Mandatului de Reprezentare‖ în baza căruia reprezentanţii municipiului Motru în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A. îşi vor desfăşura activitatea; 

Hotărârea nr. 39/28.07.2016  privind  premierea  elevilor din municipiul Motru care s-au calificat la faza 

naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare 2015 – 2016 și a profesorilor îndrumători 

Hotărârea nr. 40/25.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin suplimentare cu suma 

de 150 mii lei; 

Hotărârea nr.41/25.08.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investiții 

și crearea de locuri de muncă în Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 42/25.08.2016  privind  premierea sportivilor din municipiul Motru pentru  performanţele 

obţinute la Campionatele Naţionale ale României - 2015 la lupte libere  

Hotărârea nr. 43/25.08.2016  privind  premierea  elevului  Bălan  Ion  Denis pentru rezultatul obţinut la   

Concursul de matematică memorial „Preda  Filofteia‖, Ediţia a XXII – a ; 

Hotărârea nr. 44 /25.08.2016 privind stabilirea calităţii de reprezentant al municipiului Motru în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare „ADIS‖ Gorj; 

Hotărârea nr. 45 /25.08.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului 

şi urbanism; 

Hotărârea nr. 46/25.08.2016  privind  constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul 

Municipiului Motru şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei  

Hotărârea nr. 47 /25.08.2016 privind desemnarea consilierilor locali ce vor participa la adunările sătești în 

vederea alegerii delegatului sătesc din cadrul satelor aparținătoare municipiului Motru  

Hotărârea nr. 48/25.08.2016  privind înfiinţarea serviciilor sociale care vor funcţiona în  Căminul social - 

Centru de asistenţă pentru persoanele aflate în dificultate şi aprobarea  Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al fiecărui serviciu; 

Hotărârea nr. 49/25.08.2016   privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Căminului social - Centru de asistenţă pentru persoanele aflate în dificultate; 

Hotărârea nr. 50 /25.08.2016 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale C.L. Motru 

nr. 1 şi 6 constituite prin  H.C.L. nr.6/22.06.2016 ; 

Hotărârea nr. 51/25.08.2016  privind constituirea Comisiei  pentru elaborarea documentului ,,Scrisoare de 

așteptări‖ necesară stabilirii criteriilor de selecție  a candidaţilor pentru posturile vacante de membri în 

Consiliul de Administrație la Direcţia Publică Motru S.A.; 
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Hotărârea nr. 52/25.08.2016  privind aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice subordonate Consiliului 

Local Motru pe anul 2016; 

Hotărârea nr. 53/25.08.2016  pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 76/25.04.2013 „privind reglementarea 

regimului de aprovizionare şi acces al autovehiculelor în zona Pieţei Centrale din municipiul  Motru‖; 

Hotărârea nr. 54/25.08.2016  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al Consiliului Local al 

municipiului Motru pe perioada septembrie – noiembrie 2016; 

Hotărârea nr. 55/29.08.2016 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/28.01.2016 „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 2016‖; 

Hotărârea nr. 56/29.08.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre „privind aprobarea realizării unui 

parteneriat pentru proiectul Program Operaţional Capital Uman Reducerea sărăciei în comunităţile 

marginalizate non – rome‖; 

Hotărârea nr. 57/29.08.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea transformării 

funcției contractuale de Inspector IA cu studii de scurtă durată în funcția Consilier I A cu studii superioare, 

în cadrul Compartimentului Cabinetul Primarului; 

Hotărârea nr. 58/06.09.2016 privind aprobarea documentului ,,Scrisoare de așteptări‖ întocmit de 

 comisia constituită prin H.C.L.nr.51/25.08.2016; 

Hotărârea nr. 59/06.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin suplimentare cu suma 

de 582,66 mii lei; 

Hotărârea nr.60/20.09.2016 Pentru respingerea proiectului,, privind înființarea unui târg săptămânal în 

municipiul Motru zona Zăvoi Ploștina; 

Hotărârea nr. 61/20.09.2016  privind alocarea sumei de 10000 lei în vederea organizării unei mese cu 

caracter social enoriașilor participanți la hramul Catedralei Ortodoxe Motru - Sfânta Parascheva; 

Hotărârea nr. 62/20.09.2016  Privind aprobarea aderării comunelor Lelești și Crușeț la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare,,ADIA,, Gorj ; 

Hotărârea nr. 63/20.09.2016  Privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadă nedeterminată a unui post 

de asistent medical, a unui post de îngrijitor de curățenie și a unui post de portar la Spitalul Municipal 

Motru; 

 Hotărârea nr. 64/20.09.2016  Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Motru în comisia de 

concurs ( cu statut de observator) pentru ocuparea postului de chimist debutant în cadrul Laboratorului de 

analize medicale al Spitalului Municipal Motru 

Hotărârea nr. 65/20.09.2016  Privind modificarea și completarea H.C.L. nr.23/28.07.2016,, privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Motru ce vor face parte din Consiliul de Administrație al 

Spitalului municipal Motru ; 

Hotărârea nr. 66/20.09.2016  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin suplimentare cu suma 

de 250 mii lei; 

Hotărârea nr. 67/20.09.2016  Privind aprobarea desfășurării activităților prilejuite de,,Ziua Internațională 

a persoanelor Vârstnice,,; 

Hotărârea nr. 68/27.10.2016 privind aprobarea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de chimist debutant în cadrul 

laboratorului de analize medicale  al  Spitalului Municipal Motru ; 

Hotărârea nr. 69/27.10.2016  privind validarea modificărilor introduse în Bugetul Local pe anul 2016, 

conform Dispoziţiei Primarului nr. 574/28.09.2016 ; 

Hotărârea nr. 70/27.10.2016  pentru aprobarea contului de execuţie la 30.09.2016; 

Hotărârea nr.71/27.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin diminuare 

 cu suma de  913 mii lei şi  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral şi parţial din 

venituri proprii pe anul 2016 prin  suplimentare cu suma de 274 mii lei 

Hotărârea nr. 72/27.10.2016   pentru aprobarea procesului - verbal al ședinței Comisiei cu atribuții 

privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale;  

Hotărârea nr. 73/27.10.2016   de respingere a proiectului ,,Privind stabilirea duratei de atribuire în 

folosință a locurilor de veci din cimitirul municipiului Motru și a prețului‖; 
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Hotărârea nr. 74/27.10.2016   privind  acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea apartamentului 

ce face obiectul contractului de vânzare – cumpărare locuinţă cu plata în rate nr. 4/09.05.2007; 

Hotărârea nr. 75/27.10.2016   privind  acordul Consiliului Local Motru pentru achitarea integrală a 

apartamentului ce face obiectul contractului de vânzare – cumpărare locuinţă cu plata în rate nr. 

4/12.06.2008; 

Hotărârea nr. 76/27.10.2016   privind desemnarea consilierului local ce va face parte  din Comisia de 

analiză a contestaţiilor pentru derularea schemei de ajutor de minimis aprobată prin HCL nr. 

41/25.08.2016, anexa 2; 

Hotărârea nr. 77/27.10.2016   privind reabilitarea tronsonului B etaj IV Spital Municipal Motru 

Hotărârea nr. 78 /27.10.2016  privind înfiinţarea unui târg săptămânal în municipiul Motru  zona Zăvoi 

Ploștina; 

Hotărârea nr. 79/27.10.2016   privind închirierea spaţiului proprietate privată a municipiului Motru situat 

în zona blocului A – parter, B-dul Trandafirilor; 

Hotărârea nr. 80/27.10.2016 privind restricționarea angajării de personal în cadrul UAT Municipiul 

Motru 

Hotărârea nr. 81/27.10.2016   privind modificarea și completarea art.6, lit. j din Regulamentul de 

Desfășurare a Activităților de Cultură, Sport și Tineret din Municipiul Motru, aprobat prin H.C.L. nr. 

37/26.02.2015; 

Hotărârea nr. 82/27.10.2016   privind aprobarea „Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros, noiembrie 2016 – martie 2017‖; 

Hotărârea nr. 83/27.10.2016   privind  stabilirea măsurilor de protecţie socială din bugetele locale pentru 

sezonul rece 01.11.2016 – 31.03. 2017; 

Hotărârea nr. 84/27.10.2016   privind acordul de principiu al Consiliul Local  Motru de preluare cu titlu 

gratuit a unor active cu caracter social de la  Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA   S.A.; 

Hotărârea nr. 85/03.11.2016   privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin  suplimentare cu suma 

de 599,5 mii lei ; 

Hotărârea nr. 86/03.11.2016 privind aprobarea activităţilor cultural - educative organizate la nivelul 

municipiului Motru în perioada 01 - 31 decembrie  2016; 

Hotărârea nr. 87/03.11.2016 privind aprobarea documentului ,,Scrisoare de așteptări‖ întocmit de 

 comisia constituită prin H.C.L.nr.51/25.08.2016; 

Hotărârea nr. 88/03.11.2016 privind atribuirea în regim de  închiriere a unui spațiu organizației de partid 

PMP Motru în incinta Casei de Cultură Motru ; 

Hotărârea nr. 89/24.11.2016 privind aprobarea programului de îmbunătățire a eficienței 

 energetice aferent municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 90/24.11.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre ,,privind organizarea și 

desfășurarea unui referendum asupra necesității transformării localității Motru din municipiu în oraș‖; 

Hotărârea nr. 91/24.11.2016  pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis privind procedura de 

acordare a reducerilor și scutirilor la plata impozitului pe clădiri și pe terenuri pentru întreprinderile ce 

realizează investiții în vederea dezvoltării economice durabile a Municipiului Motru; 

Hotărârea nr. 92/24.11.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre,, privind stabilirea nivelului 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017‖; 

Hotărârea nr. 93/24.11.2016  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin diminuare 

 cu suma de  1348 mii lei şi  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral şi parţial din 

venituri proprii pe anul 2016 prin  suplimentare cu suma de 350 mii lei; 

Hotărârea nr. 94 /24.11.2016 privind aprobarea numărului şi cuantumul pentru fiecare categorie de  bursă  

ce vor fi acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Motru în anul 2016 -2017 

și a regulamentului de acordare a burselor ; 

Hotărârea nr. 95 /24.11.2016 privind acordarea de ajutoare sub formă de tichete sociale familiilor  

sau persoanelor singure nevoiaşe din municipiul Motru ; 

Hotărârea nr. 96/24.11.2016  privind  acordarea de pachete – cadou cu dulciuri preşcolarilor şi 

antepreşcolarilor din Municipiul Motru , cu ocazia ,,Sărbătorilor de iarnă‖ 2016; 

Hotărârea nr. 97/24.11.2016  privind  acordarea de pachete  cu dulciuri copiilor instituționalizați în 

Municipiul Motru, cu ocazia ,,Sărbătorilor de iarnă‖ 2016; 
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Hotărârea nr. 98/24.11.2016  privind alocarea sumei de 10.000 lei Colegiului Tehnic Motru pentru 

deplasarea la Strasbourg a unui grup de elevi și a profesorilor coordonatori; 

Hotărârea nr. 99/24.11.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre,,privind schimbarea locației 

Festivalului produselor tradiționale pentru sărbătorile de iarnă, aprobată prin H.C.L. nr. 86/03.11.2016 – 

anexă – punctul 3‖; 

Hotărârea nr. 100 /24.11.2016 privind aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale înființate prin H.C.L.nr. 48/25.08.2016 ca urmare a modificării legislației privind 

regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare 

Hotărârea nr. 101/24.11.2016  privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale doamnei Neamțu 

Gabriela Loredana și domnilor Popescu Valentin Gabriel, Smadici Ion Alin, Petraș Florin, în căminul C7; 

Hotărârea nr. 102/24.11.2016 privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul titlului şi art.1 la 

H.C.L. nr. 15/28.07.2016 ,, privind modificarea suprafeţei de teren proprietate privată a municipiului Motru 

din zona bloc C6 - Aleea Castanului - Creșa grădinița nr. 1 Motru de la 2770 mp la 4065 mp, suprafață ce 

se regăsește la poziţia nr. 31 din Anexa 2 la HCL nr. 29/2005 aprobată cu modificările   prin HCL nr. 

57/2012‖; 

Hotărârea nr. 103/24.11.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre ,,privind modificarea art. 1 și art.  

2 din H.C.L. Motru nr.85 din 31.07.2014 privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acționarilor  

la S.C.   UATAA  Motru SA ,  a ,,Mandatului de Reprezentare‖ în baza căruia reprezentanţii municipiului 

Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială UATAA   Motru S.A. îşi vor 

desfăşura activitate‖; 

Hotărârea nr. 104/24.11.2016  privind  stabilirea de sens unic pe trei artere de circulație în municipiul 

Motru; 

Hotărârea nr. 105/24.11.2016  privind amenajarea unui loc de recreare pentru adulți și copii în zona 

Cartier 8 Martie - teren UAT Motru; 

Hotărârea nr. 106/24.11.2016  privind proiectarea în vederea modernizării  unor străzi din Municipiul 

Motru; 

Hotărârea nr. 107/24.11.2016 privind inițierea demersurilor pentru înființarea echipei de fotbal în  

 liga a IV-a-seniori în cadrul Clubului Sportiv Minerul Motru 2008, începând cu anul 2017 și bugetarea 

corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a activității  echipei  

Hotărârea nr. 108/24.11.2016  privind amenajarea unor terenuri pentru activități sportive în satele 

Ploștina și Roșiuța; 

Hotărârea nr. 109/24.11.2016  privind înființarea unei cantine de ajutor social a municipiului Motru în 

subordinea Consiliului Local; 

Hotărârea nr. 110/24.11.2016  privind executarea și amplasarea a două foișoare în Parcul Minerul; 

Hotărârea nr. 111/24.11.2016  privind amenajarea a două spații de joacă pentru copii în  zona blocului T2 

și zona Căminelor C3 - C7; 

Hotărârea nr. 112/24.11.2016  privind aprobarea extinderii cimitirului Motru prin identificare și achiziție 

teren; 

Hotărârea nr. 113/24.11.2016  privind aprobarea extinderii rețelei de agent termic a Cartierului Știucani – 

Stadionului- din Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 114/24.11.2016  pentru respingerea proiectului de hotărâre,,privind amenajarea 

 izlazului în satul Rîpa‖; 

Hotărârea nr. 115/24.11.2016  Pentru respingerea proiectului de hotărâre,, privind acordarea unui mandat 

special, reprezentanţilor  municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru revocarea 

administratorului special actual la S.C. U.A.T.A.A.  Motru  S.A. și desemnarea unui nou administrator 

special‖; 

Hotărârea nr. 116 /24.11.2016 privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă al Consiliului Local al 

municipiului Motru pe perioada decembrie 2016 – februarie 2017; 

Hotărârea nr. 117/09.12.2016 Privind rectificarea bugetului pe anul 2016 prin suplimentare cu suma de 

1530 mii lei ; 

Hotărârea nr. 118/09.11.2016 privind aprobarea încheierii convenției de plată între Municipiul Motru, 

Societatea UATAA Motru SA prin administrator judiciar –Siomax SPRL și administratorul special - 

ing,.Corcoață Eugen cu furnizorul Societatea Complexul Energetic Oltenia; 
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Hotărârea nr. 119/14.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin  suplimentare cu suma 

de 140 mii lei; 

Hotărârea nr. 120/14.12.2016 privind acordarea în regim de urgență a apartamentului nr. 17, sc.1, Bl.L4, 

familiei Constantin Alexandru din localitatea Ploștina, Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 121/22.12.2016 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi  la  Spitalul  Municipal  

Motru și menținerea în activitate peste vârsta de pensionare a doctorilor Vintilescu Monica, Vintilescu 

Costinel, Silian Vasile; 

Hotărârea nr. 122/22.12.2016  privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv „Minerul Motru 2008‖ 

pentru anul 2017 şi a contribuţiei Consiliului Local Motru în valoare de 296,58 mii lei 

Hotărârea nr. 123/22.12.2016  privind deblocarea posturilor vacante din cadrul ,, CĂMIN SOCIAL-

CENTRU DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN DIFICULTATE‖ în vederea  angajării 

de personal în cadrul UAT Municipiul Motru; 

Hotărârea nr. 124/22.12.2016 privind  aprobarea anexei cu datele de identificare ale obiectivului 

„Reabilitare Staţie de Epurare şi înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul Motru, reabilitare alimentare 

cu apă potabilă şi reţea de distribuţie sate aparţinătoare municipiului Motru, judeţul Gorj‖ ; 

Hotărârea nr. 125/22.12.2016  privind  aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 

repartizarea lunară a orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social în anul 2017 ; 

Hotărârea nr. 126/22.12.2016 privind aprobarea aderării UAT- orașul Tismana, UAT-  comuna Danești și 

UAT comuna -  Godinești  la Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 

de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA‖ Gorj; 

Hotărârea nr. 127/22.12.2016  Privind stabilirea duratei de atribuire în folosință a locurilor de veci din 

cimitirul municipiului Motru și a prețului; 

Hotărârea nr. 128/22.11.2016 privind reducerea taxei de piaţă pentru ocuparea meselor din Piaţa Centrală 

Motru, raion legume - fructe-lactate ,pe perioada sezonului rece; 

Hotărârea nr. 129/22.11.2016  privind aprobarea includerii în Lista lucrărilor ce se vor executa în anul 

2017 a obiectivului ,,Reconstruire împrejmuire la fațada principală Biserica Ploștina – Cireșu‖; 

Hotărârea nr. 130 /22.11.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale doamnei Sfichi Lenuța, 

în căminul C7; 

Hotărârea nr. 131/22.11.2016 privind acordul Consiliului Local Motru , solicitat prin Certificatul de 

Urbanism nr. 16/20.102016,  în vederea  AUTORIZĂRII  EXECUTĂRII  LUCRĂRILOR  DE 

MODIFICARE  PROIECT-REAMPLASARE  ȘI  MODERNIZARE  PTCZ 20 ȘI  PTCZ 21  MOTRU  ȘI  

MODERNIZARE  REȚEA  JOASĂ TENSIUNE AFERENTĂ PTCZ 20 ȘI PTCZ 21 MOTRU; 

Hotărârea nr. 132/22.11.2016  privind montarea unor relantoane de viteză la trecerile de pietoni pe 

străzile Molidului (zona stadion și Colegiul Tehnic Motru), Macului (zona blocului N6, zona magazinului 

LIDL), Mărului (zona Complex de Agrement) și B-dul Trandafirilor din mijloc (zona Judecătoriei Motru).; 

Hotărârea nr. 133/22.11.2016  Privind aprobarea  reabilitării Secției Interne  din cadrul Spitalului 

Municipal Motru; 

Hotărârea nr.134/22.11.2016  privind modernizarea( pietruirea) drumurilor de tarla în satele aparținătoare 

Municipiului Motru; 

Hotărârea nr.5/22.11.2016  privind aprobarea proiectării pentru realizarea obiectivului,, Modernizare și 

asfaltare drumuri sătești: Ciobănești, Zîmnicu, Budescu din localitatea Ploștina‖ 

 Hotărârea nr. 136/22.12.2016 Aprobarea modificării unor impozite și taxe locale aplicabile cu 

01.01.2017 

În cadrul şedinţelor ordinare au fost adoptate un nr. de 174 hotărâri, iar pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor municipiului Motru, potrivit art.39, alin.4 din Legea nr.215/2001, în şedinţă de îndată, au fost 

adoptate un nr. de 24 hotărâri iar în şedinţă extraordinară a fost adoptată hotărârea nr.12/04.02.2016 privind 

aprobarea  bugetul local pe anul 2016. 

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, precum şi 

persoanelor şi instituţiilor solicitante. 

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

publică prin afişare la sediul Primăriei si pe site. 

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

primite prin  corespondenţa zilnică. 

   

 

COMPARTIMENT RESURSE  UMANE  

 

Pe parcursul anului 2016 au fost încadrate în cadrul Consiliului Local Motru: 

 Pe lege specială Asistenţi Personali – 18  

Astfel, numărul total al salariaţilor din cadrul Consiliului Local Motru devine  282  persoane, din 

care: 

 2 persoane alese; 

 140 persoane cu funcţii publice, din care: 11 funcţii publice de conducere şi 129 funcţii 

publice de execuţie; 

 40  personal contractual, din care: 1 funcţii de conducere şi 39 funcţii de execuţie; 

 asistenţi personali - 82; 

 Consilieri locali  - 18; 

Cele 282 persoane din cadrul  Consiliului Local Motru în care  sunt incluşi aleşii si consilierii 2 

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

 Administrație – 69 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 – 56 persoane; 

 Direcţia de Cultură, Activităţi Sportive şi Tineret – 13 persoane, din care Bibliotecă – 3 

persoane şi Casă de Cultură – 10 persoane; 

 Creşa nr. 1 Motru – 5 persoane; 

 Cabinete şcolare – 10 persoane; 

 Asistenta comunitara  -  2 persoane; 

 Personal de deservire – 5 persoane; 

 Cabinet primar  - 2; 

 Asistenţi Personali – 82 asistenţi personali. 

 Din cele 64 de persoane din cadrul Administrație:  

- funcţii de conducere – 8 persoane;  

- funcţii de execuţie - 56 persoane,  

 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 13 persoane din cadrul Direcţiei de Cultură, Activităţi Sportive şi Tineret, avem: 3 

pers. Bibliotecă cu  studii superioare şi 10 persoane Compartiment  Casa de Cultură din care:  5 

studii superioare, 1 studii medii  şi 4 îngrijitori. 

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

- Din cele 56 persoane din cadrul Serviciului Poliţia Comunitară Motru, avem: 55  funcţii publice 

şi 1 personal contractual. Din cele 55 funcţii publice o persoană  este funcţie publică de 

conducere cu studii superioare de lungă durată, 37  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 2016 Compartimentul Resurse Umane Salarizare a avut  o colaborare foarte 

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

Pensii Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Direcţia Muncii Gorj, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, 
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj şi 

Trezoreria Motru , ITM, ANFP, CASS,  

Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 507 cereri privind probleme de personal la care  s-a 

răspuns la 24 adeverinţe pentru recalcularea pensiei şi au mai fost eliberate un număr de 483 de adeverinţe 

personalului salariat din cadrul C.L. Motru.  
 

 

 

COMPARTIMENT JURIDIC , CONTENCIOS 

 

În anul 2016 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 Consiliului 

Local Motru şi Primăriei Municipiului Motru. 

În faţa instanţelor judecătoreşti au fost susţinute interesele UATM Motru,  Primăriei şi Consiliului 

Local Motru, pe baza împuternicirii şi a delegării exprese, într-un număr de 746 dosare pe următoarele 

domenii:  

 Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar – 20 dosare; 

 Acţiuni în constatare – 2 dosare; 

 Litigii de muncă –10 dosare; 

 Rectificare act –  2 dosare; 

 Plângeri contravenţionale – 20 dosare; 

 Litigii comerciale – 3 dosare; 

 Contestaţii la executare – 21 dosare. 

 Contencios  - drepturi băneşti – 10 

 Procedura insolvenţei – 8 dosare 

 Anulare act administrativ – 10 dosare 

 Validare poprire – 2 dosare 

 Obligația de  a face – 9 dosare 

 Pretenții -  42 dosare 

 Contestații în anulare – 3 dosare 

 Mențineri popriri – 38 dosare 

 Muncă în folosul comunității - 546 dosare 

Privind aspectele juridice s-au soluţionat, în limitele competenţelor, un număr de 45 cereri adresate 

Primăriei Municipiului Motru de către cetăţenii municipiului Motru. 

 

 

 

 

INFORMARE IN CEEA CE PRIVEŞTE ACŢIUNILE IN INSTANŢA IN CARE PRIMĂRIA MOTRU,  

CONSILIUL LOCAL MOTRU SI UATM MOTRU AU CALITATE PROCESUALA 

ANII 2015-2016 
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Nr. 

crt. 

NR. DOSAR OBIECT PARTI CALITATEA 

 

INSTITUTIEI 

 

STADIUL SERVICIUL 

1 2041/263/2015 Obligaţia de a 

face 

UAT M  MOTRU- 

Vilsanescu Florin 

reclamant 
Pe rolul 

Judecătoriei 

Motru- termen 

14.09.2016 

UATIADC 

2 2251/263/2015 Plângere 

Contravenţionala 

PRIMĂRIA MOTRU- 

Popescu Aurel 

parat Soluţionai 

Tribunalul Gorj- 

hot. Jud. nr, 

1481/06.07.2016- 

respinsa acţiunea 

UATIADC 

3. 2039/263/2015 Obligaţia de a 

face 

UAT M MOTRU- 

Cretan Vasile 

reclamant 
Pe rolul 

Judecătoriei 

Motru - termen 

07.09.2016 

UATIADC 

4 1146/263/2016 Plângere 

contravenţionala 

PRIMĂRIA MOTRU- 

Oly&Stef Cafe 

pârât Pe rolul 

Judecătoriei 

Motru- termen 

08.09.2016 

UATIADC 

5 1620/263/2016 Plângere 

contravenţionala 

PRIMĂRIA MOTRU-SC 

GEONINANDI SRL 

pârât 
Pe rolul 

Judecătoriei 

Motru- termen 

08.09.2016 

UATIADC 

6 2003/263/2016 Plângere 

contravenţionala 

PRIMĂRIA MOTRU- 

Alpredi Constantin 

pârât 
Pe rolul 

Judecătoriei 

Motru- termen 

06.09.2016 

UATIADC 

7 1042/263/2015 pretenţii UATMMOTRU- Asoc de 

Proprietari nr. 16- Ionescu 

Rozalia 

pârât Soluţionai 

Tribunalul Gori- 

hotărâri  jud.  

118/27.01.2016 – 

respins apelul As. 

De Proprietari  

CSPLPPM 

8 7840/95/2015 Acţiune in 

constatare 

PRIMĂRIA MOTRU- 

Stanciu Dumitru 

pârât Pe rol Curtea de 

Apel Craiova - 

termen 

31.08.2016 

CSPLPPM 

9. 7841/95/2015 Obligaţia de a 

face 

PRIMĂRIA MOTRU - SC 

SPARA SRL 

pârât Suspendat art. 413 

pana la 

soluţionarea 

7840/95/2015 

CSPLPPM 

10 1044/263/2015 pretenţii Primăria Motru – Asociaţia  de 

proprietari nr 16   

Constantinescu Aurel si Ionica 

pârât Soluţionat 

Judecătoria 

Motru s.c. 

217/2016-Admisa 

cererea  in parte 

CSPLPPM 
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11 3024/263/2015 Obligaţia de a 

face 

Primăria Motru- SC Coralifarm 

SRL- Corega Ion 

pârât Soluţionat 

Judecătoria Motru- 

s.c.1486/28.06.201

6- respinge cererea 

CSPLPPM 

12 3060/263/2015 pretenţii Primăria Motru- As. De 

proprietari nr. 7- Cornea 

Valeriu 

pârât Soluţionat  Jud. 

Motru- s.c. nr. 

1101/2016- admite 

in parte cererea 

CSPLPPM 

13 3058/263/2015 pretenţii Primăria Motru- As. De propriei 

nr. 7-Bran Iulian 

pârât Soluţionat Jud. 

Motru- s.c. 

918/2016- admite 

in parte 

CSPLPPM 

14 3059/263/2015 pretenţii Primăria Motru- As. De 

propriei. Nr. 7, Lungu Ion 

pârât Soluţionat Jud. 

Motru- 

S.C, 1389/2016- 

admite in parte 

cererea 

CSPLPPM 

15 3057/263/2015 pretenţii Primăria Motru- As. De 

Propriei. Nr. 7- Bunea Maria 

pârât Soluţionat Jud. 

Motru- 
S.C, 818/2016- 
admite in parte 
cererea 

CSPLPPM 

16 1009/263/2015 pretenţii Primăria Motru- As. De 

Propriei. Nr. 12- Pasarelu Cati 

pârât Soluţionat Jud. 

Motru- 

s.c.1587/2015- 

admite in parte 

cererea 

CSPLPPM 

17 218/263/2016 pretenţii Primăria Motru- As. De 

Proprietari nr. 15- Gagiu Laura 

Eugenia 

pârât Soluţionat  Jud 

Motru- 

s.c.1264/2016-

admite 

cererea 

CSPLPPM 

18 2413/263/2016 pretenţii VATM Motru- As. De 

Proprietari  nr. 9-As. Sportiva 

Minerul Motru 2008 

pârât Soluţionat Jud. 

Motru s.c. 

1422/27.06.2 016- 

admite acţiunea 

CSPLPPM 

19 1014/95/2016 pretenţii UA  TM  MOTRU- Institutul 

Naţional de Cercetare 

Dezvoltare in Urbanism si 

dezvoltare durabila Urba n- 

încerc Bucureşti 

reclamant Soluţionat 

Tribunalul Gori- 

s.c. 1108/2016- 

admite in parte 

cererea 

CSPLPPM 

20 86/263/2016 Accesiune 

imobiliara 

Municipiul Motru - Uniunea 

Sindicatelor Miniere Oltenia 

reclamant Pe rolul Jud 

Motru- termen 

21.09.2016 

CSPLPPM 

21 688/263/2016 pretenţii UATM Motru- 

Vardol Liliana 

reclamant Soluţionai Jud 

Motru- s.c. 

983/2016- Achitat 

debitul  

CSPLPPM 

22 974/263/2016 pretenţii UATM Motru- Anghelescu 

Gheorghe si Violeta 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru-s.c. 

1002/2016- 

Admite cererea 

CSPLPPM 
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23 985/263/2016 pretenţii UATM MOTRU- Alflorichi 

Niculina si Marius 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru - s. c. 

955/2016- Admite 

cererea 

CSPLPPM 

24 851/263/2016 pretenţii UATM MOTRU -  Popescu Ion 

- 

reclamant Soluţionat  

Jud Motru- s.c. 

1024/2016- 

Admite cererea 

CSPLPPM 

25 907/263/2016 pretenţii UATM MOTRU- SC HALI-

HAP 77 SRL 

reclamant Soluţionat  Jud. 

Motru-s.c. 

1025/2016- 

Admite cererea 

CSPLPPM 

26 689/263/2016 pretenţii UATM MOTRU- Sandu María 

si Dumitru 

reclamant Soluţionai Jud. 

Motru -s.c. 

1229/2016-Admite 

cererea 

CSPLPPM 

27 691/263/2016 pretenţii UAT M MOTRU- 

Ticle Simion si Rodica 

reclamant Soluţionat iud  

Motru- 

S.C.1055/2016- 

Achitat debitul 

CSPLPPM 

28 981/263/2016 pretenţii UAT M Motru- 

Epure Ion si Catica 

reclamant Soluţionai Jud. 

Motru- s.c.  

1078/2016- 

Achitat debitul 

CSPLPPM 

29 978/263/2016 pretenţii UATMMOTRU- Balaure Silvia reclamant Soluţionai Jud. 

Motru- 

s.c.1093/2016- 

admite acţiunea 

CSPLPPM 

30 975/263/2016 pretenţii UATMMOTRU- Cerbu 

Gheorghe 

reclamant Soluţionat Jud 

Motru- 

s.c.1092/2016- 

achitat debitul 

CSPLPPM 

31 849/263/2016 pretenţii UATMMOTRU- 

Nechifor Verginica  si loan 

reclamant Soluţionai Jud. 

Motru- 

s.c.1412/2016- 

Achitat debitul 

CSPLPPM 

32 417/263/2016 Obligaţia de a 

face 

Primaria mun. Motru- SC 

KOZEKO IMPEX SRL 

pârât Pe rol la JUD. 

Motru- termen 

26.09.2016 

CSPLPPM 

33 426/263/2016 Obligaţia  de 

a face 

Primaria Motru- 

LI.ACHIM 

SILVIA 10ANA 

pârât Pe rol la Jud. 

Motru- Termen 

26.09.2016 

CSPLPPM 

33 783/263/2016 pretenţii Primaria Motru- 

As. De proprietari nr. 12 

Munteanu María 

pârât Soluţionat 

Jud. Motru- 

s.c.1159/2016 

- respinge cererea 

CSPLPPM 

34 983/263/2016 pretenţii 

 
UATM  MOTRU - Firescu 

Florín si Loredana 

reclamant Soluţionat 

Jud. Motru- s.c. 

1484/2016- 

Admite cererea 

CSPLPPM 
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35 980/263/2016 pretenţii 

 
UATMMOTRU- 

Catana Nelu 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru- s.c. 

1179/2016- 

achitat  debitul 

CSPLPPM 

36 1702/263/2016 pretenţii UATM Motru- Paunescu 

Grigore 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru- s.c. 

1203/2016- 

Achitat debitul 

CSPLPPM 

37 979/263/2016 pretenţii UATM Motru- Baleanu Marian reclamant Soluţionat Jud. 

Motru- s.c.  

1199/2016- 

achitat debitul 

CSPLPPM 

38 687/263/2016 pretenţii UATM Motru- 

Trulescu  Gheorghe 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru- 

s.c.1220/2016- 

admite cererea 

CSPLPPM 

39 690/263/2016 pretenţii UATM Motru- 

Moraru Danut 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru s.c. 

1221/2016- 

Admite cererea 

CSPLPPM 

40 982/263/2016 pretenţii UATM Motru- Feregan Ana reclamant Soluţionat Jud. 

Motru-s.c. 

1209/2016- 

Admite cererea  

CSPLPPM 

41 850/263/2016 pretenţii UAT M MOTRU- Nedelcu 
Elena 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru- 

s.c.1559/201 6 - 

admite cererea 

CSPLPPM 

42 852/263/2016 Pretenţii UAT MOTRU – PAMPU 

Marinel 

Reclamant Soluţionat  Jud. 

Motru  sc. 

1326/2016 admite 

cererea 

ITL 

43 973/263/2016 pretenţii UATM Motru- I.I. Zahiu Alina reclamant Soluţionat de Jud. 

Motru- 

s.c.1290/201 6- 

admite cererea 

CSPLPPM 

44 984/263/2016 pretenţii UAT M Motru- Cocor Marian reclamant Soluţionat de Jud» 

Motru - s.c. 

1292/2016- achitat 

debitul 

CSPLPPM 

45 977/263/2016 Pretenţii UAT M Motru- Darabas Elena reclamant Soluţionat 

Judecătoria Motru- 

s.c.1291/201 6- 

achitat 

debitul 

CSPLPPM 

46 848/263/2016 pretenţii UATM Motru- Preda Violeta reclamant Soluţionat Jud 

Motru, s.c.  

1336/2016- 

achitat  debitul 

CSPLPPM 
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47 906/263/2016 pretenţii UATM Motru- 

SC CORALIFARM SRL 

reclamant Soluţionat Jud. 

Motru- 

s.c.1337/201 6- 

admite cererea 

CSPLPPM 

48 1200/95/2016 pretenţii Primăria Motru- SC 

GHIOCELA PROD COM SRL 

Pârât Pe rol la  

Tribunalul 

Gori -  termen 

23.09.2016 

CSPLPPM 

49 1705/263/2016 Pretenţii UATM Motru- Ionescu Marian reclamant Soluţionat Jud. 

Motru s.c. 

1521/2016- 

achitat  debitul 

CSPLPPM 

50 3296/263/52015 Anulare act Primăria Motru  -  SC COMIS 

SRL 

pârât Pe  rol Jud.  Motru 

– termen 

05.09.2016 

ITL 

51 2796/263/2016 Contestaţie în 

executare 

Primaria Motru - Pârvănescu 

Mioara 

pârât Soluţionat Jud. 

Motru –  sc  

115/2016 respinge 

contestaţia  

 ITL 

52 280/95/2016 Anulare act 

administrativ 

Primăria Motru  -  SC 

EXPLOMEDIU SA 

pârât Soluţionat 

Tribunalul Gorj -  

s.c. 322/2016/ 

respingere cererea 

-  respins recurs 

Curtea de Apel 

Craiova 

ITL 

53 3515/95/2015 Anulare act 

administrativ 

Primăria Motru – Cătunele – 

DGFP Gorj 

pârât Soluţionat 

Tribunalul Gorj 

Hot. Judecătoreşti 

526/2016;respins 

cererea;respins 

recurs Curtea de 

Apel 

ITL 

54 40010/3/2015 Procedura 

Insolventei 

Primăria Motru – SC 

EXPLOMEDIU SA 

reclamant Soluţionat 

Tribunalul 

Bucureşti s.c. 

3335/2016- 

respinge cererea – 

pe lipsa de calitate 

procesuală a 

Primăriei Motru 

 

 

 

 

ITL 

55 7055/95/2015 pretenţii Primarul mun. Motru – Urceor 

Doru Ionut 

pârât Soluţionat 

Tribunalul Gorj  - 

s.c. 459/2016 

respinge acţiunea 

ITL 

56 780/95/2016 Litigii Curtea de 

Conturi 

UATM Motru – Curtea de 

Conturi 

reclamant Soluţionat 

Tribunalul Gorj  - 

s.c. 1832/2016 - 

admite in parte 

acţiunea 

ITL  

57 961/263/2016 Menţinere 

Poprire 

Primaria Motru- Diaconu 

Stelian -SC UEF Motru 

reclamant Soluţionai Jud. 

Motru- s.c. 

790/2016- 

admite  cererea 

ITL 
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59 507/263/2016 Contestaţie la 

executare 

Primaria Motru- Minciuna 

Gheorshe Robert 

pârât Soluţionai Jud. 

Motru- SC 

485/2016- admite 

cererea 

ITL 

60 1323/95/2016 Contestaţie in 

anulare 

Primaria Motru- SC 

EXPLOMEDIU SA 

pârât Soluţionai 

Tribunalul Gori- 

hot. Jud. 

811/2016-respinge  

contestaţia 

ITL 

61 540/181/2016 Menţinere 

poprire 

Primaria Motru- 

Geamanu Romica 

reclamant Jud Baia de Arama 

- s.c. 270/2016- 

admite acţiunea 

ITL 

62 21892/325/2016 Menţinere 

Poprire 

Primaria Motru- Mihai Narcis reclamant Jud. Timişoara - 

s.c. 12739/2016- 

admite cererea 

ITL 

63 36523/3/2013/a9 Contestaţie 

table 

creanţe 

Primaria Motru -

SCLORFASRL 

Contestator Respinsa 

contestaţia 

ca tardiva- 

formulare revizuire 

Tribunalul 

Bucureşti 

ITL 

64 1643/263/2016 Anulare act MEZINCA 

GHEORGHE - 

PRIM MOTRU 

Reclamant Renunţa la acţiune 

- s.c. 351/2017 

Jud. Motru 

ITL 

65 3584/263/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru- RONCEA ION 

SORINEL 

Reclamant Admite acţiunea - 

s.c.  2816/2016- 

Jud. Motru 

ITL 

66 3801/263/2016 Contestaţie la 

executare 

Minciuna Stefan  - Prim Motru Reclamant Pe rol Judecătoria 

Motru- termen 

ITL 

67 4253/263/2016 Menţinere 

poprire 

Primăria Motru- 

Cioclei Alexandra 

reclamant Respinge  cererea 

ca rămasa fara 

obiect - a fost 

achitata suma 

ITL 

68 10683/225/2016 Menţinere 

poprire 

Primăria Motru - Bardeanu 

Marius Claudiu 

reclamant Respinse cererea - 

nu mai este 

angajatul  firmei 

ITL 

69 1957/220/2016 Menţinere 

poprire 

Primăria Motru - 

Kocsis Csabi 

reclamant Admite cererea - 

s.c 1859/2016 Jud 

Deta 

ITL 

70 4254/263/2016 Menţinere 

poprire 

Primăria Motru  - Cioclei 

Cosmin 

reclamant Admite cererea - 

s.c. nr. 

2824/2016 Jud. 

Motru 

ITL 
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71 25299/325/2016 Menţinere 

poprire 

Primăria Motru Carasel Andrei 

Ion 

reclamant Respinge cererea - 

nu mai este 

angajatul firmei 

Jud. Timişoara 

ITL 

72 4251/263/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru - Dragoi Daniel reclamant Admite acţiunea 

s.c. 2943/2016- 

jud. Motru 

ITL 

73 24546/215/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru -  Făget Elena reclamant Respinge cererea – 

a Achitat debitul- 

Jud . Craiova 

ITL 

74, 8595/256/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru - 

Craciunescu Constantin 

reclamant Respinse cererea - 

achitat debitul- 

Jud. Medgidia  

ITL 

75 4683/263/2016 Contestaţie la 

executare 

Minciuna Ştefan - Prim Motru reclamant Pe rol Jud Motru- 

termen 23.03.2016 

ITL 

75 4781/263/2016 Contestaţie la 

executare 

Grecu Laurentiu  - Prim Motru reclamant Pe rol la Iud. 

Motru- termen 

27.02.2017 

ITL 

76 1779/263/2016 Contestaţie la 

executare 

Bejinaru Aristica Prim Motru reclamant Apel Trib. Gorj - 

respins
 
 

ITL 

77 4448/263/2016 Contestaţie la 

executare 

Starcea Dumitru - Prim Motru reclamant Pe rol Jud Motru- 

Termen  

16.03.2017 

ITL 

78 5209/95/2016 ANULARE 

ACT. ADMIN 

SC  EXPLOMEDIU 

SRL - Prim Motru 

reclamant Pe rol Trib Gorj- 

termen 24.02.2017 

ITL 

79 4403/263/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru -  Grecu Traian reclamant Pe rol Iud. Motru- 

termen  06.03.2017 

ITL 

80 4889/263/2016 Contestaţie la 

executare 

Papuc Gheorghe -  Prim Motru reclamant Pe rol la Iud. 

Motru- termen  

22.03.2017 

ITL 

81 5040/263/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru -  Kocsis Imre reclamant Pe rol la Iud. 

Motru- termen 

02.03.2017 

ITL 

82 5214/263/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru -  Kocsis Ioska Reclamant Pe rol la Jud. 

Motru- termen 

07.03.2017 

ITL 

83 17971/318/2016 Menţinere 

poprire 

Prim Motru -  Mantog Andrei reclamant Pe rol la Jud. Tg-

Jiu- termen 

28.02.2017 

ITL 
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84 28974/3/2016 Procedura 

Insolventei 

Prim Motru  - SC 

EXPLOMEDIU SRL 

reclamant Pe rol  Tribunalul 

Bucureşti - Termen 

23.03.2017 

ITL 

 
Acţiuni avand ca obiect munca in folosul comunităţii aflate pe rol/soluţionate de către 

Judecătoria Motru -  2016 

 

1. CALDARAR1U IONICA MARIUS- 2 dosare 

2. CRACIUNESC MARIA-3 dosare 

3. CONSTANTIN VIOREL GEORGIAN- 4 dosare 

4. CHITORAN DANIEL- 42 dosare 

5. CRĂCIUNDENIS-14 dosare 

6. ERDELYFRANCIS- 7dosare 

7. PRUTEANU JANETA-14 dosare 

8. PRUTEANU ALEXANDRU COSMIN-10 dosare 

9. PARCIU ADELIN- 2 dosare 

10. NEBUNULIVIU ION- 2 dosare 

11. PARJAN EMIL FLORIN-13 dosare 

12. VAGANUALEXANDRU- 2 dosare 

13. POMAGA ION- 3 dosare 

14. TREANCA LAURENTIU VASILICA-18 dosare 

15. BURUEDUARD TONI- 37 dosare 

16. ANTONIE ONUT FLORIN-13 

17. A VRAMESCU CRISTIAN- 7 dosare 

18. ATUDOREIADRIANA ECATERINA- 2 dosare 

19. A TUDOREICRISTINEL- 7 dosare 

20. GAMAN PA VEL- 32 dosare 

21. ALBALIMIHAELA- 2 dosare 

22. BOBOLINOIUXENOFFON VATALIN- 11 dosare 

23. GAMAN MIOARA- 2 dosare 

24. GAMAN ION-12 dosare 

25. GIURCAUALEXANDRU-11 dosare 

26. BERCEANU FLORIN-1 dosar 

27. BERTEA CONSTANTIN- 2 dosare 

28. ALFLORICHIROBERTADRIAN-1 dosar 

29. A VRAMESCU VASILE- 4 dosare 

30. ANDRAS HO ARA MIHAIL-1 dosar 

31. ALEXESCU MARIAN- 1 dosar 

32. AVADANOAIE SORIN- 2 dosare 

33. ALBALI MIHAELA- 2 dosare 

34. BACESCUIONUT CRISTIAN- 5 dosare 

35. BADINA C-TIN DANIEL-15 dosare 

36. BACIU FLORINSTELIAN- 1 dosar 

37. BALASOIU MIHAI-17 dosare 

38. BURTEA NICUSOR OCTAVIAN-11 dosare 

39. BORUGA CORNELIU- 7dosare 

40. BOLOLOI NICUSOR- 3 dosare 

41. BIMBAINICOLAE- 52 dosare 

42. BOGA GOGUT ION-17 dosare 

43. BOGA C-TIN CRISTIAN- 8 dosar 

44. ARDEERUILIUTA LILIAN-15 dosare 

45. ARDELEANCA NUTA- 1 dosar 
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46. A TUDOREI MARIAN GHEORGHE -17 dosare 

47. ANTONEANU  GABRIELA RAMONA - 2 dosare 

48. ANTOHI FLORIN ADRIAN- 10 dosare 

49. BERCEANU ILEANA- 5 dosare 

50. BOBOLINOIU XENOFFON CĂTĂLIN-11 dosare 
51      ASZTALOS GHEORGHE- 1 dosar 

51. ALFLORICHIDENISRENATO- 4 dosare 

52. BASICA CIPRIAN VASILE-10 dosare 

53. BOBIC VICTOR COSTINEL- 7 dosare 

54. BĂRBOS MARIUS D-TRU-13 dosare 

55. BALAN LIVIU COSMIN- 8 dosare 

56. BORDEIAURELIAN- 3 dosare 

57. ASZTALOS ALEXANDRU- 4 dosare 

58. BALAN ANDREI MADALIN- 3 dosare 

59. BADEA FLORENTIN- 6 dosare 

60. BASICA GEORGIANA ROXANA- 2 dosare 

61. FERARUELENA MIHAELA-1 dosar 

62. FLOREA DUMITRU-1 dosar 

63. FENESER VILIAM- 2 dosare 

64. GROASA DAN OCTAVIAN-10 dosare 

65. GARBOVAN MARIAN- 2 dosare 

66. GIUBALCA MIHAI CĂTĂLIN- 7dosare 

67. GREERE NICUSOR ADRIAN- 2 dosare 

68. GRADINARU C-TIN COSMIN-1 dosar 

69. BADITOIUD-TRU FILIP-11 dosare 

70. BEJINARU GHEORGHE-1 dosar 

71. BALASOIU ALEXANDRU-12 dosare 

72. FLUERATORU CRISTEA- 8 dosare 

73. BUTA OCTAVIAN- 8 dosare 

74. BALAN MIHAI DORIN- 2 dosare 

75. BONTEA FLORIN- 5 dosare 

76. BACESCULUCIAN VASILE- 3 dosare 

77. BOGDAN R UXANDRA VICTORIA-1 dosar 

78. FELEAGA CLAUDIU VIOREL- 3 dosare 

79. GEOSAN CONSTANTA-1 dosar 

80. GRIGORAS ANDREI ION- 7 dosare 

81. GRADINARUMIREL-1 dosar 

82. GIRNOD NICOLAE CĂTĂLIN- 5 dosare 

83. GAMAN GHJEORGHE- 4 dosare 

84. GEAMBASU COSTEL DORINEL- 4 dosare 

85. FLOAREA CONSTANTIN-15 dosare 

86. FLOAREA CORNEL ALEXANDRU-17 dosare 

87. JIANUPAUL CIPRIAN- 25 dosare 

88. CROITORUELVIS CRISTIAN-1 dosar 

89. CERNAIANU MARIA ADELA- 1 dosar 

90. COMISU GHEORGHE RELU-1 dosar 

91. CURELEA VALENTIN- 5 dosare 

92. CIRCIUMARU ION- 2 dosare 

93. CIUCIU MIHAIL VALERIU- 2 dosare 

94. CROITORU MIHAELA- 1 dosar 

95. CIOCLEIIONUT MADALIN- 3 dosare 

96. CRETAN VASILE ALIN- 7 dosare 

97. CORLAN ION- 5 dosare 

98. MAGUREANU MARIUS-10 dosare 
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99. MIHAI GHEORGHE- 14 dosare 

100. MIHAI NARCIS- 5 dosare 

101. MARTE GEORGIANA DANIELA-1 dosar 

102. MUNTEANU RUDI- 2 dosare 

103. MODREA LAURENTIUION-1 dosar 
104. OTINJACNELU- 2 dosare 

105. RESMERITA MIHAI FLORIN- 3 dosare 

106. ROSIANU VIRGIL- 2 dosare 

107. ZOICANRALUCA BIANCA-1 dosar 

108. MANAILA ION- 8 dosare 

109. MIHAIGH. ION- 5 dosare 

110. MEZINCA ALEXANDRU-10 dosare 

111. MARINESCU MIHAI MADALIN- 3 dosare 

112. MUNTEANU ION-2 dosare 

113. RADUCANU GABI-1 dosar 

114. RIZA GHEORGHE LA URENTIU- 4 dosare 

115. RUSU OCTA VIANNARCIS- 2 dosare 

116. MANDRESI ALEXANDRA- 2 dosare 

117. MIHAI FLORIN-15 dosare 

118. MAXIN ION COSMIN- 2 dosare 

119. MUSTEA TA IOAN MARIAN- 3 dosare 

120. MORUN CRISTIAN LUCIAN- 9 dosare 

121. RADUCU SEVASTIAN VALERIU- 5 dosare 

122. RUS CONSTANTIN-4 dosare 

123. RUSUIONUTALEXANDRU- 9 dosare 

124. MIHART IONUT MARIAN-1dosar 

125. MIHAI EL VIS- 6 dosare 

126. MAXIM ELENA-4 dosare 

127. MURGILA VASILE CA TALIN- 20 dosare 

128. MORMODOL MIHAELA-1 dosar 

129. MITRICA CLA UDIUNICUSOR-1 dosar 

130. RADULESCU DANA- 1 dosar 

131. RUICAN ANDREI- 1 dosar 

132. RUSU IONELIA-1 dosar 

133. MIHAI MARCEL- 6 dosare 

134. MIHAI DORINELA -1 dosar 

135. MATEIEDUARD- 3 dosare 

137. MURESAN TUDOR IULIAN MIRCEA- 4 dosare 

138. MORMODOL CONSTANTIN-10 dosare 

139. MIHART MARIUS MIHAIL- 4 dosare 

140. RAILEANU MARIAN EL VIS- 4 dosare 

141. ROŞU MIHAIL RAZVAN-1 dosar 

142. RUS MARIAN CORNEL-1 dosar 

143. ROSIANU IONUT RA UL- 7 dosare 

144. MUNTEANU ION- 2 dosare 

145. NEBUNU MARIANA-1 dosar 

146. VOICU DANIELA-1 dosar 

147. VILAN COSMIN VASILE- 22 dosare 

148. PRUN EA MIHAI- 3 dosare 

149. POPESCU NICOLAE- 5 dosare 

150. POSA BOGDAN PETRE- 2 dosare 

151. VASILESCU ADRIAN EDUARD- 8 dosare 

152. VELICHE ADRIAN- 7 dosare 

153. VIRLAN MARIUS AUREL- 5 dosare 
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154. NASTASE VALENTINA- 1 dosar 

155. SUCEU CLA UDIU MADALIN- 8 dosare 

156. SPERLEA ION- 5 dosare 

157. SERES ANDREI SIL VIU-1 dosar 

158. SANDU OVIDIU- 2 dosare 

159. TULBURE ANDREI- 2 7 dosare 

160. UDREA CONSTANTIN- 4 dosare 
161. IOVITA ION CRISTI- 4 dosare 

162. URECHE CLAUDIU CONSTANTIN- 3 dosare 

163. IBINCEANU ALEXANDRA MADALINA- 2 dosare  

164. UNGUREANU ANTONIE Ml HAI- 2 dosare 

 

 
TOTAL DOSARE PE ROLUL INSTANŢEI JUDECĂTORIA MOTRU PE ANUL 2016-1080 

 
DOSARE AFLATE PE ROL PRIVIND LEGEA 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI 

 DOSAR NR. 1735/1285/2007-DEBITOR SCBEN7BENSRL - TRIBUNALUL CLUJ 

 DOSAR NR. 1683/95/2016- DEBITOR SCBEBERAICOMSRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 1759/95/2016- DEBITOR SC GISORBOB SRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 1876/95/2016- DEBITOR SC SPEEDERAZSRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 2836/3/2010- DEBITOR SC SUINPROD SRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 6380/95/2015- DEBITOR SC NIC AND COMTRANS SRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 1191/95/2015 - DEBITOR SC UA TAA SA - TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 7329/95/2015- DEBITOR SC UEFSA MOTRU- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 7348/2015 - DEBITOR SC TUDACANSRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 2867/95/2015- DEBITOR SCRAGMAND SRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 1573/95/2015- DEBITOR SC CUPTORUL DE AUR- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 2508/95/2015- DEBITOR SCIULDASCOMSRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 7177/30/2015-DEBITOR SC NEWRECYCLING SRL- TRIBUNALUL TIMIŞ 

 DOSAR NR. 3042/95/2016- DEBITOR HOARA ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA- TRIB GORJ 

 DOSAR NR. 2972/95/2016 DEBITOR CORALI FARM SRL- TRIBUNALUL GORJ 

 DOSAR NR. 3060/95/2016 DEBITOR SC MILCANS SRL- TRIBUNALUL GORJ 

 D09SAR NR. 43/101/2017 DEBITOR SC SIL VASORIS - TRIBUNALUL GORJ 

 

 

 SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 

 

 

La data de 31.12.2016 situaţia debitelor şi încasărilor din impozite şi taxe locale se prezintă 

diferenţiat, pe contribuabili persoane fizice şi persoane juridice. 

1. Contribuabilii persoane fizice (populaţie) 

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

 

                                                                                                     

UM = mii lei  

Denumirea impozitelor Prevederi 

bugetare 

Încasări la 

31.12.2016 

Grad încasare 

(%) 

Impozit clădiri 1.039 1070 103 

Impozit teren ( inclusiv 

extravilan) 

198 231 117 

Impozit pe  mijloacelor de 

transport 

681 584 85.8 

Amenzi circulatie  617 450 73 
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Denumirea impozitelor Prevederi 

bugetare 

Încasări la 

31.12.2016 

Grad încasare 

(%) 

TOTAL 2.535 2335 92 

 

Analiza datelor din tabelul de mai sus scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

- după cum se observă, pe total categorie persoane fizice gradul de încasare este de 92% adică 

unul foarte bun. 

- cel mai mari grad de încasare se înregistrează la categoria  „impozit pe teren ‖ 93,10% 

- grad de incasare mare se semnaleaza la sursa de venit „ impozit pe teren‖ – 117%  determinat de 

faptul ca prin buget s-a prevazut ca suma nivelul incasarilor la 31.12.2015, conform legii, iar 

prin efectul noului cod fiscal debitele curente ale anului 2016 fiind  semnificativ mai mari si 

incasarile au fost mai mari. 

- un grad  mare de incasare  se inregistreaza la sursa de venit „ Impozit pe cladiri‖ – 103%, 

motivatia acestei situatii fiinf identica cu cea de la paragraful anterior. 

- cel mai mic grad de încasarea se înregistreaza la sursa amenzi de circulaţie gradul de încasare a 

fost de 73%,  care se înscrie în normalitatea ultimilor ani in sensul ca aceste amenzi nu se 

plătesc de contribuabili într-o proportie mare. 

 

 

2. Contribuabilii persoane juridice (agenţi economici) 

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

                                                                      

                                                                                                        UM = mii  lei  

Denumirea impozitelor Prevederi 

bugetare 

Încasări la 

31.12.2016 

Grad încasare 

(%) 

Impozit clădiri 1.007 968 96  

Impozit teren 130 123 94 

Taxă asupra mijloacelor de 

transport 

319 300 94 

    

TOTAL 1456 1391 95 

 

 

Din analiza datelor din tabelul de mai sus se poate trage următoarele concluzii: 

- pe total categorie persoane juridice, gradul de încasare este unul bun  - 95%; 

- la celelalte surse prezentate in buget gradele de incasare  sunt intre 94 si 96%. 

- un grad bun de încasare  se situează şi la nivelul sursei de venit „ impozite pe cladiri ” – 96 %, 

sursa care are cea mai mare pondere in totalul impozite si taxe persoane juridice 

După  cum se observa la ambele categorii de contribuabili gradul de incasare a impozitelor si 

taxelor locale este foarte mare. Cauza acestor niveluri înalte de încasare o reprezinta faptul ca pentru anul 

2016, în buget au fost prevazute  ca sume cele care au reprezentat nivelul incasarilor la 31.12.2015, iar 

încasarile efective au fost mai mari datorita nivelurilor mai mari prevăzute prin noul Cod Fiscal intrat  in 

vigoare cu anul 2016. 

In vederea  recuperării sumelor neachitate de către contribuabilii persoane fizice si juridice, 

Serviciul ITL a întreprins toate  măsurile legale prevazute in Codul de procedura fiscală. 

Astfel la data de 31.12.2016 se aflau în stare de executare silită în diverse stadii un numar de peste 

3100 persoane fizice si juridice debitoare pentru o sumă restantă de peste 2.600 mii lei. 

 

Probleme si greutăţi întampinate in anul 2016 în legătură cu activitatea de constatare , impunere, 

urmărire, încasare, control fiscal si executare silită 

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

funcţionar public îî revin cca. 1400 dosare fiscale faţă de o limită normală de cca. 500 

dosare; 
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2. Dotarea cu tehnică de calcul precară în sensul  ca si in 2016 s-a perpetuat doar reparatii 

ale calculatoarelor vechi ( unele  foarte vechi de peste 10 ani ) şi  înlocuire cu altele noi 

performante,  indispensabile unui serviciu modern de impozite şi taxe  cu urmările 

următoare: 

 timp per pozitie  de rol si contribuabil  foarte lung, ceea  ce conduce  la cozi mari 

la ghişee pentru plata impozitelor 

 numeroase blocaje, în timpul intrarii pe pozitie  de rol fiscal; 

 posibilitatea apariţiei unor erori. 

3. Lipsă şi în anul 2016 a unor programe  antivirus care să protejeze volumul urias de 

operaţiuni efectuate zilnic, lunar, etc. ceea ce poate duce la pierderea unei părţi  din 

aceste opraţiuni salvate, fără posibilitatea recuperării acestor date; 

4. gradul tot mai mic de plată către contribuabili, persoane fizice mai ales a amenzilor de 

circulaţie şi de buget local, cu înfluenţă negativă asupra gradului de colectare a 

veniturilor instituţiei; 

5. Greutăţi majore determinate de imposibilitatea  financiară a instituţiei de a achita 

modificările necesare programului informatic pe zona de executare silită ceea ce face ca 

o bună parte  din executarea silită să se facă prin operări normale pe registre de evidenţă, 

cu următoarele urmări: 

 productivitate redusă în ceea ce priveste numărul de poziţii rol care se 

înregistrează cu debite restante care sunt trecute  cu executare silită; 

 posiblitate mare de apariţie a unor erori umane generate de operaţiunile manuale 

efectuate; 

6. Inexistenţa, la nivelul serviciului, datorită numărului redus de salariaţi  prin  comparaţie 

cu volumul , a unui post de inspector cu atributii de  „  Inspectie Fiscala‖ ceea ce face ca 

aceasta activitate să fie efectuată doar în completarea sarcinilor de serviciu. Influenta 

negativă constă în aceea că prin planul anual de inspectie fiscale obligatorii nu pot fi 

cuprinse  decat  foarte putine societăţi ; 

7. Obligatia consultării zilnice a Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, conform Lg. 

85/2014 blochează zilnic activitatea unui inspector la persoane juridice, cu influenţă 

negativă în nerealizarea celorlalte sarcini de serviciu.  

 

 

 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. 

 În anul 2016 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 în 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, consilieri, 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 închiderea fiecărei luni. 
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 au fost întocmite situaţiile recapitulative la salarii şi ordinele de plată 

corespunzătoare. 

 s-a ţinut evidenţa cheltuielilor la administraţie, învăţământ, sănătate, cultură şi 

religie, asistenţă socială, servicii dezvoltare publică şi locuinţe, 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 în 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. 

În anul 2016 veniturile totale ale Consiliului Local Motru s-au ridicat la suma de  35.790.450 lei. 

Aceste venituri sunt: 

 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE VALOARE 

       VENITURI                                                                            35.790.450 

1. Impozit pe venit 62.490 

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 8.184.611 

3. Alte impozite pe venit, profit şi câştig 12.199 

4. Impozite şi taxe pe proprietate  3.130.116 

5. Sume defalcate din T.V.A. 19.335.183 

6. Alte impozite şi taxe generale 112 

7. Taxe pe servicii specifice 1.678 

8. Taxe pe utilizarea bunurilor 1.014.112 

9. Alte impozite şi taxe 2.115 

10. Venituri din proprietate 280.064 

11. Venituri din prestări servicii 236.396 

12. Venituri din taxe administrative 140.201 

13. Amenzi, penalităţi şi confiscări 948.020 

14 Diverse venituri 135.054 
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NR. 

CRT. 

DENUMIRE VALOARE 

15 Venituri din valorificarea unor bunuri 169.894 

16 Donatii si sponsorizari 6.000 

17 

 

Subvenţii de la bugetul de stat 1.275.506 

  18 Subvenţii de la alte administraţii 816.933 

19 Sume primite de la UE   si prefinanţări / Alţi 

donatori in contul plaţilor efectuate . 

39.806 

În anul 2016 cheltuielile totale ale Consiliului Local Motru s-au ridicat la suma de 35.763.778 lei. 

Aceste cheltuieli sunt: 

1. Autorităţi publice şi acţiuni                                                  5.053.669 

 Cheltuieli de personal 4.119.610 

 Bunuri şi servicii 934.059 

2. 
Alte servicii publice generale                                           416.764 

 Cheltuieli de personal 388.352 

 Bunuri şi servicii 28.412 

3.   55.02  - Tranzacţii privind datoria publica 

si împrumuturi  

262.910 

  bunuri  şi servicii 4.483 

 dobânzi  258.427 

4. Ordine publica si siguranţa                                                  1.888.081  

 Cheltuieli de personal 1.802.076 

 Bunuri şi servicii 63.305 

5. Învăţământ                                                                            

 Cheltuieli de personal 15.454.128 

 Bunuri şi servicii 1.570.075 
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 Asistenta Sociala 90.933 

6. Sănătate                                                                                 2.020.472 

 Cheltuieli de personal                                                     356.277 

 Bunuri şi servicii 450.195 

 Transferuri între unităţi 1.214.000 

7. Cultură, recreere şi religie                                                 1.695.688 

 Cheltuieli de personal 417.865 

 Bunuri şi servicii 1.277.823 

8. Asigurări şi asistenţă socială                                                 2.652.823 

 Cheltuieli de personal 1.793.158 

 Bunuri şi servicii 159.840 

 Asistenţă socială 699.825 

 

9. 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                                1.716.182 

 Bunuri şi servicii 1.519.256 

 Active nefinanciare 93.686 

 Proiecte finanţare FEN 76.170 

10

. 
Protecţia mediului                                                                 1.841.145 

 Bunuri şi servicii 1.074.669 

 Active nefinanciare 766.476 

11

. 

Combustibil şi energie                                                           1.050.000 

 Bunuri si servicii 1.050.000 

12

. 

Transporturi                                                                          1.712.917 

 Bunuri şi servicii 376.759 

 Active nefinanciare 123.000 

 Rambursari de credite 1.213.158 

TOTAL CHELTUIELI 35.763.778 
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Probleme în anul 2016 

 În anul 2016  încasările la cea mai importantă sursă de venit „ Cote defalcate din  impozitul pe 

venit‖ au fost semnificativ mai mici comparativ cu încasările anului 2015 în sumă de 1.448.656 lei. 

Această situaţie a fost determinata  de intrarea în întrerupere  activitate (şomaj tehnic) a 

Complexului Energetic Oltenia SA   care este cel mai mare  angajator din  Municipiul Motru. 

De asemenea datorită formulei de calcul stabilită prin Legea Bugetului de Stat nr. 339/2015 şi 

sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit au fost mai mici  cu suma de 1.552.053,42  lei. 

Necolectarea „ Cotelor defalcate din impozitul pe venit‖ nici măcar la nivelul anului 2015 corelată 

ca formulă de calcul privind repartizarea sumelor pe anul 2016 a  condus ca Municipiul Motru   să 

raporteze plăti restante  si arierate în sumă de 2.480.137 lei  care se defalcă astfel: 

- arierate 524.745 lei; 

- plăţi restanţe către bugetul  general consolidat în sumă de de 1.060.408 lei. 

- plăţi restante către furnizori în sumă de 894.984 lei. 

La aceste plăţi restante şi arierate se adaugă subvenţia diferenţă preţ între preţul de producţie şi 

preţul de facturare la populaţie pe care o datorăm  către SC  UATAA Motru SA în sumă de 1.305.899,10 

lei, precum  si drepturile salariale stabilite prin  hotărâri judecătoreşti  în favoarea personalului  ( 

provizioane ) în suma de 791.000 lei. 

Aceasta lipsă de  fonduri a condus si la suspendarea  derulării anumitor obiective de investiţii si 

neînceperea altora precum „ Închidere si Post închidere a depozitului de deşeuri„ obiectiv care trebuie 

obligatoriu terminat in anul 2017.  

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 

 

 În anul 2016 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 în anul 2009. 

Persoana răspunzătoare de întocmirea rapoartelor de audit este d-na Dulugeanu Gabriela, fiind încadrată ca 

auditor superior conform fişei postului. 

Rapoartele de audit se întocmesc si se elaborează de către auditorul din cadrul Compartimentului de 

Audit Intern, sunt analizate de către conducătorul instituţiei, iar în cazul în care apar probleme majore 

aceste rapoarte sunt înaintate organelor de politie si Curţii de Conturi. 

Cadrul legal al desfăşurării misiunii de audit public intern este reprezentată de următoarele acte 

normative: 

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

 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 câtre   conducătorul instituţiei. 

Din  timpul total disponibil ponderea cea mai mare  este alocata pentru  misiunile de audit care au 

fost planificate si o mica parte este alocata si pentru   îmbunătăţirea cunoştinţelor privind auditul intern, 

constând in studierea diverselor legi, etc.    Auditorul intern in realizarea misiunilor nu utilizează resurse 

umane externe.   

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

consiliere. 

Misiunile care au fost cuprinse in planul anual de audit intern au fost bazate  pe  analiza de risc .    

Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în 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 misiunilor de audit a fost  din 
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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 misiunile planificate sa fie 

îndeplinite. Durata medie a unei misiuni  de audit intern  este de 45 zile, fiind  un singur auditor intern care 

este implicat in  realizarea misiunilor. 

In anul 2016 conform planului de  audit public intern au fost realizate un număr de 4  misiuni de 

audit după cum urmează: 

 

 

1. MISIUNE  DE AUDIT LA COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

           Obiectivele misiunii de audit: 

     Cheltuieli materiale; 

  Arhivarea documentelor; 

  Verificarea documentelor  justificative  in ceea ce priveşte cheltuielile de personal - plata cu ora ; 

 CONSTATARI SI RECOMANDARI 

    Cheltuielile materiale 

    CONSTATARE:  

           Din verificarea efectuata  s-a constata faptul ca a fost încheiat  un contract de prestări servicii, 

obiectul contractului il constituie transportul elevilor  pe rutele Motru- Rosiuţa 3 ( trei) curse tur/ retur , 

Glogova - Motru 2 (doua) curse tur/retur si Corcova- Motru 2(doua) curse tur/retur. 

Contractul  încheiat cu SC IRISC&V SRL  a fost înregistrat sub numărul 3667/04.10.2012 si 

semnat de către directorul instituţiei. 

Acest contract a fost încheiat făra a se respecta prevederile legale in vigoare, întrucât instituţia trebuia sa 

deconteze  cheltuielile de transport elevilor care nu pot fi şcolarizaţi in localitatea de domiciliu, si nu sa 

procedeze la încheierea unui contract de prestări servicii cu o firma. 

CAUZE: 

Astfel au fost încălcate următoarele prevederi legale: 

 Directorul  unităţii de învăţământ in calitatea  de  ordonator de credite , se face răspunzător prin 

faptul ca a semnat  contractul cu numărul  3667/04.10.2012, încălcându-se astfel prevederile legale in 

vigoare  din  LEGEA Educaţiei Naţionale  nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*)art. 84 alin3 in  care 

este specificat faptul ca:,, Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează 

cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin 

unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură 

decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat 

sau în gazda. 

Contabil sef care trebuia sa procedeze la refuzul de viza , daca in urma verificărilor efectuate  

constata ca  aceasta cheltuiala nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate. 

 

     ART. 20 

    Refuzul de viză 

  (1) Persoana în drept să exercite viza de control financiar preventiv are dreptul şi obligaţia de a 

refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că 

proiectul de operaţiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplineşte condiţiile de 

legalitate, regularitate şi încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după 

caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv. 

  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. X din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 

din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. 

    (2) Refuzul de viza trebuie să fie în toate cazurile motivat în scris. 

    (3) Persoanele în drept să exercite viza de control financiar preventiv au obligaţia de a tine 

evidenta proiectelor de operaţiuni refuzate la viza de control financiar preventiv. 

    ART. 21 

    Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv 

(1) O operaţiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de 

către ordonatorul de credite pe propria răspundere, numai dacă prin aceasta nu se depăşeşte creditul bugetar 

aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operaţiunii numai în baza unui act de decizie 
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interna, emis în forma scrisă, prin care dispune, pe propria răspundere, efectuarea operaţiunii. O copie a 

actului de decizie interna se transmite compartimentului de audit public intern al entităţii publice, precum şi 

controlorului delegat, după caz. 

RECOMANDARI: 

   * Dispunerea de masuri in ceea ce priveşte  recuperarea de plaţi efectuate nelegal. 

   * Refuzul la viza in cazul in care  în urma verificărilor, se apreciază că proiectul de  operaţiune 

care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi 

încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz, pentru acordarea vizei 

de control financiar preventiv. 

 * Respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveşte  încheierea contractelor cu agenţii 

economici. 

Păstrarea si arhivarea documentelor 

 CONSTATARE:  

Cadrul normativ privind activitatea de arhivare  a documentelor în cadrul Colegiului Tehnic Motru  

nu este respectat în totalitate. 

       *   Orarul aferent anului şcolar 2015-2016 nu este întocmit pe suport de hârtie  pentru a putea fi arhivat 

,  aşa cum este prevăzut de LEGEA  nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*)privind Arhivelor Naţionale si 

a nomenclatorului arhivistic  înregistrat la Colegiul Tehnic Motru  sub numărul 386/26.02.2004, unde este 

precizat faptul ca  orarul unităţii trebuie păstrat in arhiva unităţii minim 2 ani . 

             Din analiza efectuata s-a constata faptul ca  nu se poate realiza un punctaj intre orar, condica de 

prezenta ,pontaje si încadrări. 

         * Condica de prezenta aferenta anului şcolar nu este  numerotat si şnuruita conform  Legii arhivelor 

naţionale. 

 CAUZE: 

 Nu a fost respectata legislaţia in vigoare -   LEGEA  nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*)privind 

Arhivelor Naţionale; 

 Nu a fost respectata  ORDINUL  nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a      unităţilor de învăţământ 

preuniversitar., art.22,alin4,lit z):,, asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare,, 

   CONSECINTE: 

 nu se poate realiza o corespondenta intre orar-condica de prezenta, pontaje si încadrări. 

 unitatea nu  poate realiza  justificarea unor plaţi  datorita lipsei unor documente întocmite de 

unitate. 

 nu se respecta Nomenclatorul  arhivistic  înregistrat la Colegiul Tehnic Motru  sub numărul  

386/26.02.2004, unde este precizat faptul ca  orarul unităţii trebuie păstrat in arhiva unităţii minim 2 

ani; 

  RECOMANDARI: 

 Sa se respecte prevederile  legale in vigoare in ceea ce priveşte arhivarea  documentelor  întocmite 

de  unitatea de învăţământ . 

Verificarea documentelor  justificative  in ceea ce priveşte cheltuielile de personal - plata cu ora  

  CONSTATARE:  

  în  urma verificărilor efectuate  s-a constata ca pontajele  nu se întocmesc după condica de prezenta 

, fr si lucrările din fr  sunt trecute  pe nişte caiete care nu sunt semnate si parafate. 

 in pontaje nu apar fr- urile decât pe marginea pontajului , acestea fiind insa plătite , si  evidenţiate 

pe un  caiet  si pe nişte foi  care nu sunt semnate si stampilate de orogenele abilitate in acest sens. 

 exista neconcordante între foile colective de prezenta 

 unele foi colective de prezenta  prezintă  modificări  si ştersături. 

 graficele de suplinire in cele mai multe cazuri nu au număr de înregistrate la  secretariatul unităţii in 

registru de intrări-ieşiri iar in unele cazuri nu  sunt nici aprobate de ordonatorul de credite. 

 in  ianuarie 2015 la Ramescu Dumitru , foaia colectiva de prezenta nu corespunde cu  graficele de 

suplinire  numărul 264/15.01.2015 si  alte grafice care nu  au număr de înregistrare. conform 

statului de plata din luna ianuarie 2015 , Ramescu Dumitru a fost plătit cu 33 ore   pco.  , iar 
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conform pontajului întocmit  de instituite acesta avea 34  ore din care 2 ore  la plata cu ora.conform 

graficelor de suplinire Ramescu Dumitru trebuia plătit cu 17 pco. si nu 33 pco. 

 exista  neconcordante  intre pontaje, state de plata , graficele de suplinire, neputându-se efectua o 

corespondenta intre  ele. 

 in luna octombrie  2014  la Oprea Aneta nu este calculat in mod corect. din pontaj Oprea Aneta  are 

un număr de 96 ore , in mod corect fiind 92 ore , in statul de  plata Oprea Aneta  fiind plătita in mod 

eronat cu 26 pco.  in loc de 22 pco. 

 exista  situaţii când plata cu ora este introdusa in statul de salarii pe rubrica ,,diferenţe salariale,,  si 

nu pe plata cu ora aşa cum era  in mod normal, fără a exista  stat de personal aferent lunii 

respective. 

 la rubrica  Hoara Gabriela in luna ianuarie 2015  nu apare in pontaj cu orele suplinite pentru 

Morega Adriana  , care in perioada 26.01.2015-30.01.2015  a fost in concediu medical , aşa cum 

rezulta din graficul de  suplinire. aceste ore de suplinire au fost achitate  către Hoara Gabriela in 

luna februarie 2015 , o luna mai târziu  fără de perioada când a fost efectuata suplinirea. 

 plata pentru corectarea  lucrărilor scrie la fr nu exista  pe foile colective de prezenta , insa aceste 

apar ca si plătite pe statul de plata .lucrările  scrise la fr  sunt in arhiva instituţiei. 

 condica de prezenta  aferenta anului şcolar prezintă in multe cazuri  modificări  ale intervalului orar 

,nu este semnata de toate cadrele didactice  si de asemenea nu este semnata si stampilata la finalul 

fiecărei zile. 

 exista de asemenea cazuri când  sunt greşeli de adunare la orele efectuate  in foaia colectiva de 

prezenta .de exemplu  in noiembrie 2014 la Tirs Tudor apar in pontaj 80 ore , adunate orele fac de  

fapt 104 si nu 80 aşa cum au fost trecute in pontaj la total, diferenţa de  24 ore sunt adăugate in luna 

decembrie 2014 atât la pontaj cat si la statul de plata. la Hoara Gabriela in pontajul lunii martie 

2015 apar 52 ore suplimentare si in statul de plata fiind achitate  56 ore suplimentare. 

 CAUZE: 

- Nu  au fost respectate prevederile legale 

 

- ORDIN nr. 4.895 din 10 noiembrie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 

  CONSECINTE: 

 efectuarea de plaţi din bugetul  unităţii de învăţământ  care nu respecta  normele de legalitate , 

regularitate , economicitate eficienta si eficacitate ; 

 efectuarea de plăti salariale  fără a avea la baza  documente  justificative ; 

 afectarea  in mod nefavorabil a bugetului unităţii de învăţământ, datorita faptului  ca un număr mare 

de cadre didactice sunt remunerate la plata cu ora si  nu au fost publicate  posturile didactice 

/cadrelor  vacante-rezervate . 

  RECOMANDARI: 

 efectuarea pontajelor sa se realizeze în format Excel  , astfel sa fie evitate greşelile  de adunare. 

 pontajele sa se  întocmească  pe baza de documente  justificative; 

 publicarea corecta  a posturilor  didactice/catedrelor vacante /rezervate complete si incomplete aşa 

cum prevede legislaţia in vigoare ; 

 condica de prezenta  sa fie semnata de fiecare cadru didactic , sa  nu prezinte ştersături, modificări, 

adăugiri ,si de asemenea sa fie semnata si stampilata de director la sfârşitul fiecărei zile. 

 graficele de suplinire sa fie înregistrate  la secretariatul instituţiei si a fie aprobate de  director. 

 realizarea pontajului sa se efectueze urmărind  zilnic condica de prezenta , inclusiv la  învăţământul 

cu frecventa redusa. 

 numărul de ore  ce rezulta din corectarea lucrărilor  de la învăţământul cu frecventa redus  sa se 

înscrie in pontaje , la rubrica  fr . 

 stabilirea unei comisii care sa  procedeze la calcularea corecta  in ceea ce priveşte  plata  cu ora  la 

cadrele  didactice , in conformitate cu documentele  justificative care exista in cadrul unităţii., si 

recuperarea sumelor acolo unde este cazul precum si perceperea de dobânzi si  penalităţi  de 

întârziere sau majorări , după caz . 
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CONCLUZII 

Datorita faptului ca in urma misiunii de audit realizat  la Colegiul Tehnic Motru  , au fost constatate o 

serie de nereguli , propun conducerii  unităţii de învăţământ cat si Consiliului de Administraţie sa 

analizeze si sa procedeze in consecinţa. 

2. MISIUNE DE AUDIT LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 13 MOTRU 

Din analiza efectuata in cadrul Asociaţie de Proprietari nr. 13 Motru  ,s-a constat faptul ca soldul de 

casa la sfârşitul  fiecărei luni este  mare in condiţiile in care Asociaţia de Proprietari  nr. 13 înregistrează  

debite  foarte mari fata de diverşi  furnizori   si  aceasta tine banii blocaţi  in casieria Asociatei  fără 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: 

- martie 2015       -  7.865,12 lei 

- aprilie 2015      – 10.376,09 lei 

- mai 2015            -  3.492,11 lei 

- iunie 2015          –  8.841,01 lei 

- august 2015       –  3.358,64 lei 

- septembrie 2015 –  2.595,79 lei 

- octombrie 2015  -  5.856,16 lei 

- noiembrie 2015   - 5.771,68 lei 

- decembrie  2015 – 9.509,98 lei 

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

de proprietari nr. 13 Motru . 

Exista  anumite referate de necesitate   pentru procurarea  diverselor materiale in cadrul Asociatei 

care nu au număr de înregistrare in registrul de intrare - ieşire din cadrul Asociatei de Proprietari, lucru care 

nu este normal , întrucât toate documentele trebuie înregistrate . 

Au fost constatate  diverse  greşeli in registrul de casa, in data  de 19.08.2014, cu  chitanţa nr.13981 

a fost încasata suma de  271 lei  de către  Popescu Ion , in calitate de preşedinte al Asociaţiei de Proprietari 

, suma  ce reprezintă  plata pe care  Martis Ioan din Bl 12-3-50 o datorează ca si proprietar al asociatei ,dar  

in casieria Asociatei a fost depusa  doar  suma de 171 lei , existând astfel o diferenţa de 100 lei. Banii au 

fost  depuşi ulterior  după  o perioada  mai mare  in casieria Asociaţiei de proprietari, in baza  unui referat 

întocmit in data de  02.06.2015 de către Sanislav  Violeta - administrator, referat ce nu  a fost înregistrat in 

cadrul  Asociatei de Proprietari. Astfel ca se poate constata    faptul ca  registrul de casa nu este verificat de 

persoana  cu responsabilitate  in acest sens, pentru a putea  depista eventualele  greşeli  in timpul util si nu 

după o perioada îndelungata  aşa  cum  a fost in cazul prezentat  . 

           In data de 31.12.2015 a fost incasata cu chitanţa nr. 17469, suma de 50 lei, în registrul de casa   a 

fost descărcată suma de 30 lei , existând  astfel o diferenţa de  20 lei , diferenţa ce a fost depusa ulterior in 

data de 24.02.2016, prin referatul nr. 58/24.02.2016. 

 Modul de desfăşurare  al Adunărilor Generale si aprobarea Bugetelor de Venituri si Cheltuieli. 

 Analizând modul de desfăşurare  al Adunărilor Generale  din cadrul Asociaţie nr. 13 s-a constatat  

faptul ca in anul 2006 , nu a existat un buget de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a 

Proprietarilor in vederea  încadrării  in prevederile  acestuia .In anul 2007 cu toate  ca Adunarea generala  a 

proprietarilor   din Asociaţia nr. 13 Motru  , a luat  cunoştinţa de bugetul de venituri si cheltuieli , care  a 

fost aprobat , in procesul verbal de şedinţa  nu se menţionează  cuantumul cheltuielilor  in  structura si pe 

fiecare element in parte. In anul 2008  si anul 2010  Asociaţia de proprietari a funcţionat fără a  avea  

aprobat in Adunarea Generala un buget de venituri si cheltuieli întrucât nu a fost convocata  Adunarea 

Generala , încălcându-se  astfel prevederile  art. 23 din Lg. 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. 

Bugetul  de venituri si cheltuieli aferent anului 2009 a fost aprobat in şedinţa  Adunării Generale din 

data de 08.06.2009, conform datelor înscrise in procesul verbal  de şedinţa. 
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 Modul de desfăşurare  al Şedinţelor de Comitet Executiv 
In ceea ce priveşte Şedinţele de Comitet s-a constatat faptul ca  şedinţele de Comitet  nu se  

desfăşoară   lunar  si   nu urmăresc derularea bugetului de venituri si cheltuieli in 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 încălcate prevederile legale din Lg.  nr. 230 din 6 iulie 2007 (*actualizată*)privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  

ART. 30 

            (1) Comitetul executiv, reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, are următoarele 

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

          După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, comitetul executiv va urmări derularea acestuia 

în condiţiile legii. 

         Comitetul executiv decide asupra acordării unor drepturi băneşti membrilor asociaţiei de proprietari 

care desfăşoară activităţi lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli adoptat 

de adunarea generală a proprietarilor, potrivit <LLNK 12007   230 10 202  35 40>art. 35 alin. (5) din 

Legea nr. 230/2007 

 Drepturile salariale 

Din verificarea  efectuata s-a constata faptul ca Preşedintele Asociaţie are încheiat  contractul de 

munca  nr. 13857/26.04.2006 pe perioada nedeterminata , cu o fracţiune de norma 2h/ zi, astfel ca au fost  

încălcate  prevederile  legale prin care este specificat faptul ca :Preşedintele asociaţiei de proprietari poate 

fi remunerat numai  pe bază de contract de mandat si nu pe baza de contract de munca. 

Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari 

(8) Preşedintele asociaţiei de proprietari poate fi remunerat, pe bază de contract de mandat, potrivit <LLNK 

12007   230 10 202  32 40>art. 32 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, în limitele bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat prin hotărâre a adunării generale, potrivit prevederilor Codului fiscal. 

               In data de 09.04.2006 , Adunarea Generala a Asociaţie de Proprietari nr.13 Motru   a stabilit un 

salariu de 250lei/luna pentru  preşedintele asociaţiei , pentru un program de 40ore/sapt, iar pentru restul 

personalului   s-a stabilit ca salariile sa rămână acelaşi in continuare. In urma şedinţei de Comitet din data 

de 08.06.2006 , începând cu data de 01.04.2006 au fost mărite salariile  cu 8,8 % , salariile pentru întreg 

personalul asociaţiei. Aceasta majorare s-a aplicat retroactiv cu data de 01.04.2006 s-au mărit cu 8,8% 

salariile pentru întreg personalul din asociaţie , inclusiv pentru  preşedintele asociaţiei . aceasta majorarea a 

fost aplicata retroactiv cu data de 01.04.2006 pentru întreg personalul   cu toate ca in şedinţa comitetului 

executiv din data de 08.06.2006  a fost  aprobata  majorarea salariilor  conform prevederilor legale. 

                Auditorul face precizarea ca pentru anul 2006  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 . 

                De asemenea din analiza efectuata s-a mai constatat faptul ca începând cu luna iunie 2006 

preşedintele asociaţiei de proprietari a beneficiat si de spor de vechime in cuantum de 25% deşi in 

contractul  colectiv de munca nr. 13857/26.04.2006 nu este prevăzut   sporul de vechime  si nu exista nici 

un act adiţional   care sa prevadă acest lucru   luna iunie 2006 . 

             Exista  emise   următoarele acte adiţionale la contractul de munca al domnului Popescu Ion: 

 act  adiţional 38/31.01.2011- in care este specificat faptul ca începând cu data de 01.01.2011 se 

negociază salariul de baza de la 440 lei la 510 lei la care se adăuga sporul de vechime de 25%. 

Acest act adiţional apare operat in ReviSal doar  cu salariul mărit la 510 nu si cu sporul de vechime. 

 act adiţional 8/30.04.2011 –in care este specificat faptul ca începând  cu data de 01.05.2011 salariul  

domnului Popescu  Ion este  de 491/ luna , la care se adăuga sporul prevăzut in contractul individual de 

munca. 
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Acest act adiţional nu apare ca si operat in Revi Sal  si mai trebuie menţionat faptul ca in contractul 

de munca nu este prevăzut nici un spor. 

- act adiţional 1/01.01.2012 –in care este specificat faptul ca începând cu data de  01.01.2012 

se majorează salariul de baza de la 510 la 533 lei, si restul clauzelor din contract  rămân neschimbate. 

Acest act adiţional apare operat in ReviSal , fiind operat in mod eronat , întrucât  sporul de 

vechime apare introdus in salariul de baza si nu separat,  deşii in actul adiţional nr.1 /01/01.2012 la punctul 

2 este precizat faptul ca se majorează salariul de baza  iar restul clauzelor din contractul de munca rămân 

neschimbat. Este de menţionat faptul ca in contractul de munca nu este prevăzut si   sporul de vechime. 

- act adiţional nr. 30/01.02.2013- in care este specificat faptul ca începând cu data de  

01.01.2012 se majorează salariul de încadrare  de la 533 la 570 lei. 

- act adiţional nr. 203/31.07.2013- in care este specificat faptul ca începând cu data de  

01.07.2013 se majorează salariul de încadrare  de la 570 la 608 lei. 

- act adiţional nr. 1/10.01.2014- in care este specificat faptul ca începând cu data de  01.01.2014 

se majorează salariul de încadrare  de la 608 la 646 lei. 

- act adiţional nr. 158/01.07.2014- in care este specificat faptul ca începând cu data de  

01.07.2014 se majorează salariul de încadrare  de la 646 la 684 lei. 

- act adiţional nr. 10/15.01.2015- in care este specificat faptul ca începând cu data de  

01.01.2015 se majorează salariul de încadrare  de la 684 la 741 lei. 

- act adiţional nr. 185/30.06.2015.2013- in care este specificat faptul ca începând cu data de  

01.07.2015 se majorează salariul de încadrare  de la 741 la 798 lei. 

 Mai trebuie făcuta precizarea  ca atât contractul de munca cat si actele adiţionale mai sus prezentate 

sunt semnate doar de către Preşedintele Asociaţie de proprietari fără a  fi semnate  si de  către Comitetul 

Executiv. 

 Din analiza efectuata s-a mai constatat faptul ca  mai exista  încheiat  un contract de mandat nr. 13/ 

din 01.06.2011, durata acestui contract fiind  cu începere de la 01.06.2011-01.06.2013 , contract de mandat 

care nu a fost pus in aplicare întrucât  la aceea data exista un contract de munca înregistrat la ReviSal si  

acesta era in vigoare la data întocmirii  contractului de mandat sus prezentat.  

 In  data de 20.04.2015 a  fost încheiat al doilea contract de mandat  si înregistrat   in registrul 

Asociaţie de Proprietari sub nr. 94, contract care  nu a fost de asemenea pus in aplicare deoarece la aceea 

data era încă activ contractul de munca nr. 13857/26.04.2006, contract care a fost încetat ulterior la data de 

25.04.2016, aşa cum reiese din ReviSal. 

 Prezentul Proces verbal de constatare a fost încheiat azi 30.06.2016  si a fost încheiat in doua 

exemplare din care unul rămâne in cadrul Asociaţiei de Proprietari nr. 13 Motru. 

 

3. MISIUNE DE AUDIT  COLEGIUL NAŢIONAL GEORGE COSBUC 

Principalele obiective ale  misiunilor de audit: 

- justificarea modului de utilizare a fondurilor publice; 

- angajarea , lichidarea , ordonanţarea si plata cheltuielilor; 

- respectarea normelor legale privind calculul contribuţiilor de asigurări sociale ; 

- aplicarea in mod  corect a  cotelor de contribuţii  in vigoare  pe lunile  la care se refera drepturile 

salariale  acordate in  baza sentinţelor judecătoreşti  si  întocmirea si depunerea de declaraţii 

rectificative; 

- înregistrarea in registrul de casa a operaţiunilor de  numerar; 

- inventarierea patrimoniului. 

- sumele reprezentând  salarii sau  diferenţe de salarii stabilite in baza unor hotărâri judecătoreşti au 

fost introduse  in statul de plata al lunii in care au fost achitate , fără a se proceda la defalcare 

acestora pe lunile care se refera  

- nu au fost aplicate cotele de contribuţii de asigurări sociale  care erau in vigoare in aceea perioada ; 

- nu au fost întocmite si depuse  declaraţii rectificative pentru erorile constatate.; 

- au fost acordate diferite drepturi salariale pentru care a fost diminuata contribuita de asigurări 

sociale , urmare  aplicării cotei de CAS DE 15,8%  IN LOC DE 20,8 %. 

-  plata unor  serviciu de deratizare , dezinsecţie si dezinfecţie  , pentru care au fost luate in calcul   

suprafeţe neconforme cu realitatea. 

- respectarea normelor in vigoare privind calcului contribuţiilor de asigurări sociale; 



   

PPPRRRIIIMMMAAARRRUUULLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLLUUUIII   MMMOOOTTTRRRUUU   

PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLLUUUIII   MMMOOOTTTRRRUUU  

38 

-  întocmirea de către  managementul instituţiei   a caietelor de sarcini , in sensul  ca sa se tina cont de  

datele cu privire la situaţiile cadastrale a spatiilor deţinute de aceste unităţi. 

- aplicarea cotelor  de CAS in  conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

- efectuarea inventarierii tuturor elementelor  de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii 

precum  si a bunurilor  si valorilor deţinute cu orice titlu , cel puţin o data in cursul exerciţiului 

financiar  aşa cum este prevăzut de  Ordinul 2861/ 2009; 

- întocmirea si 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  si Protecţiei Sociale  si Ministerul Sănătăţii nr. 

1045/2084/793/2012 

4. MISIUNE DE AUDIT  ŞCOALA GENERALA NR. 1 MOTRU 

  Întocmirea si 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  si Protecţiei Sociale  si Ministerul Sănătăţii nr. 1045/2084/793/2012 

- nu au fost aplicate cotele de contribuţii de asigurări sociale  care erau in vigoare in aceea 

perioada ; 

- nu au fost întocmite si depuse  declaraţii rectificative pentru erorile constatate.; 

- au fost acordate diferite drepturi salariale pentru care a fost diminuata contribuita de asigurări 

sociale , urmare  aplicării cotei de CAS DE 15,8%  IN LOC DE 20,8 %. 

- plata unor  serviciu de deratizare , dezinsecţie si dezinfecţie  , pentru care au fost luate in 

calcul   suprafeţe neconforme cu realitatea. 

     Urmărirea  implementării recomandărilor 

 Este de a urmări daca scopul si obiectivele misiunii de audit public intern au fost corect formulate. 

 Urmărirea recomandărilor de către auditorul intern este un proces prin care se constata caracterul 

adecvat, eficacitatea si oportunitatea acţiunilor întreprinse 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 si 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 situaţiile 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 realizata in condiţii optime, unele din recomandări fiind 

implementate si altele fiind in curs  de implementare. 

În cadrul entităţilor unde a fost creat un cadru organizat privind monitorizarea, coordonarea  şi îndrumarea 

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 în principal:    

           - asigurarea participării în  Comisia de monitorizare, coordonare  şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul entităţilor a persoanelor care deţin 

competenţe adecvate pentru a percepe în mod corect „filozofia‖ şi principiile ce guvernează sfera 

controlului intern/managerial  şi a asigura facilitarea înţelegerii acestora de către întregul 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 asigure o bază obiectivă pentru evaluarea gradului de îndeplinire a cerinţelor 

generale ale acestora;  

           - definirea elementelor care necesită 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 
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            În anul 2016 auditul intern a avut o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea sistemului decizional,  

prin consilierea şi consultanţa oferită pe tot parcursul anului, fie cu ocazia misiunilor de consiliere 

formalizate sau informale, fie în calitatea de membru în diferite comisii, comitete  şi grupuri de lucru în 

care a fost cooptat sau atunci când i s-a solicitat 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 si 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 consiliere pot genera valoare. 

           Auditul intern a avut,  în anul 2016, o contribuţie remarcabilă la îmbunătăţirea proceselor de 

management al riscurilor, de control  şi de guvernanţă, prin formularea de recomandări adecvate, fiind o 

prezenţă activă în cadrul activităţilor entităţilor publice. Cu toate că evaluările realizate în domeniul 

managementului riscurilor  şi procesului de guvernanţă sunt în 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 comunicării cu 

managementul si acţiunile întreprinse de auditul intern pentru a-si face cunoscut rolul si importanta in 

cadrul entităţii. 

           Managementul măsoară valoare primita din partea auditului intern prin conştientizarea faptului ca 

acesta contribuie la menţinerea unui nivel de risc acceptabil , astfel încât in entitatea sa-si poată atinge 

obiectivele. 

 

ACTIVITATEA ADMINISTRATIV- GOSPODĂREASCĂ  ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 

A. Activitatea administrativă s-a concretizat în principal prin: 

 asigurarea aprovizionării cu materiale, rechizite , conform referatelor şi comenzilor aprobate; 

 administrarea şi gestionarea patrimoniului Primăriei; 

 asigurarea curăţeniei, ordinii în incinta Consiliului Local Motru precum şi în cadrul municipiului 

prin colaborare cu Direcţia Publică Motru; 

 asigurarea documentelor necesare Proiectelor de Hotărâri în cadrul Consiliului Local Motru; 

 asigurarea aprovizionării cu Bonuri Valorice pentru autoturismele Primăriei; 

 a participat la acţiunile gospodăreşti ce s-au organizat în municipiul Motru şi în satele aparţinătoare. 

B. Acţiuni de protecţia muncii: 

 s-a asigurat desfăşurarea instruirilor organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj; 

 s-a realizat instruirea personalului din cadrul  Primăriei Municipiului Motru precum şi a 

personalului care-şi desfăşoară activitatea în folosul comunităţii conform Legii nr. 416/2001. 

 

INFORMATIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

 

 

În  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. În 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.  

În acest mod UAT Municipiul Motru are în prezent următoarele dotări (soft + hard) obținute prin 

finanţări nerambursabile și buget local: 

1. În domeniul hardului: 

- dotarea Consiliului Local Motru cu 100 PC-uri din seria 80686MMX respectiv în funcţie de 

evoluţie Pentium 2, 3 şi 4, Dual Core, PC Leptop Mobil Pentium IV; 

- reţele informatice locale Ethernet în sediul Consiliului Local Motru, Direcţiei de cultură, sport şi 

tineret Motru şi sediul nou Serviciului de Taxe şi Impozite Locale Motru, Serviciul Public 
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Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Motru, Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială, 

Biroul Registrul Agricol, Cadastru şi Agricultură (reţele dotate cu switch-uri de palier, cabluri 

UTP montate aparent în 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 neîntreruptibile de tensiune, 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-Siemens tip PRIMERGY TX200S2; 

- realizarea Reţelei Informatice Publice Locale Motru (RIPLM) cu fibră optică şi conectarea 

principalelor instituţii de învăţământ (Şcoala Generală nr. 1, Şcoala Generală nr. 2, Colegiul 

Naţional George Coşbuc, Colegiul Tehnic Motru), 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 închiriată 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 și 3 camere video de exterior 

, cu 6 servere specializate, 3 Rack-uri, 2 Stații de lucru client. 

2. În domeniul softului: 

 Soft IP CCTV 48 canale (extensibil nelimitat, facilități multiple) produs de un dezvoltator 

specializat IP CCTV,  

 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 în domeniul agricol, completarea registrului agricol şi 

interconectarea programului cu cele de la taxe şi impozite; 

 dotarea cu program de salarizare în 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 în 

vigoare, lucru extrem de util administraţiei locale. 

 Aplicaţie „SIGEST‖ – 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, 
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stabilirea obiectivelor pentru realizarea unei reţele locale judeţene, urmând ca în 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 „Închiderea Minelor şi 

Atenuarea Impactului Social‖. 

6. s-a realizat, prin PHARE, compartiment de informare a cetăţenilor, punere la îndemâna cetăţeanului 

a legislaţiei în vigoare, informaţii în domenii specifice zonei, actualizarea cu baza de date a 

programelor aflate în derulare la nivel de municipiu şi judeţ. 

7. s-au realizat pliante cu municipiul Motru şi s-a acţionat în 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 în 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 

în vigoare. 

10. s-a trecut la realizarea Managementului funcţiei publice şi contractuale prin operare „on line‖. 

11. s-a înfiinţat 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 în 

domeniu pentru promovarea noului în domeniu. 

13. s-a realizat formarea profesională în domeniul informatic în vederea obţinerii a ECDL start şi final, 

conform legislaţiei în vigoare, a tuturor funcţionarilor publici din primărie. 

14. a fost modernizat profesional Site-ul Motru, pagini Web la pagina: www.primariamotru.ro. 

În anul 2016 a fost realizate: 

o PROTOCOL de funcționare pentru puncte de acces WIRELES în cadrul municipiului Motru cu firma 

locală SC ENIASAN SRL care furnizează gratuit  cu echipamente informatice ale firmei, Primăria 

Municipiului Motru asigurând accesul în locațiile publice. 

o realizarea site-ului www.primariamotru.ro prin dl. Codiță Elvis specialist IT, fără a fi necesară 

contractarea unei firme economisindu-se fonduri de la buget. 

o s-au realizat reparații la calculatoarele din dotare prin înlocuiri de componente și piese cu personalul 

propriu precum și instalări de sisteme de operare și aplicații software, menținându-se funcționarea la 

parametrii de funcționare activitatea IT în cadrul UAT Municipiul Motru. 

o s-a asigurat funcționarea aplicațiilor informative prin firma specializată SC Centrul de Calcul SA Tg-

Jiu. 

PROBLEME IT 2016 

o Compartimentul a funcţionat în anul 2016 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 în 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 înlocuite echipamentele informatice uzate fizic și moral fiind necesare efectuarea de reparații 

pentru menținerea în funcționare a acestora. Din lipsă de fonduri nu au putut fi cuprinse în buget 

propunerile privind achiziția de tehnică informatică nouă pentru anul 2016, astfel că actualmente ne 

confruntăm cu o serie de probleme funcționale pe hardware și lipsa de licențe necesare funcționării 

normale.  

http://mail.primariamotru.ro/
mailto:primaria@primariamotru.ro
mailto:primaria@primariamotru.ro
ftp://ftp.primariamotru.ro/
http://www.primariamotru.ro/
http://www.primariamotru.ro/
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o Din lipsă de fonduri în anul 2016 nu a putut fi realizată rețeaua informatică și dotarea cu sistem de 

supraveghere în cadrul Casei de Cultură, obiectiv local care a fost dobândit prin hotărâre judecătoreacă 

și nou cuprinsă în domeniul public al municipiului Motru. 

o Datorită complexității și volumului mare de date de pe site-ul www.primăriamotru.ro și pentru aeste 

necesar mărirea spațiului de WEB HOSTING  și email.  

 

 

 

http://www.primăriamotru.ro/
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 COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI PROIECTE COMUNITARE 

 

După finalizarea programelor de finanţare din exerciţiul financiar 2007-2013, prin prelungirea 

intervalului până la data de 31.12.2015, când UAT Municipiul Motru a finalizat proiectele: Reabilitare 

camin social - Centru pentru asistenta persoanelor aflate in dificultate, Amenajare (realizare) si dotare 

cu mobilier urban parc Minerul, compartimentul PPC a avut urmatoarele activitati legate de finalizarea 

acestora: 

Pentru obiectivul Reabilitare cămin social - Centru pentru asistența persoanelor aflate in 

dificultate: 
- întocmirea dosarului aferent cererii de rambursare finală; 

- verificarea raportului de audit final; 

- întocmirea raportului de progres final; 
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- predarea către Serviciul de Asistență si Protecție Socială a obiectivului realizat cu inventarierea 

tuturor dotărilor aferente; 

- a sesizat constructorul atunci când au aparut defecțiuni și a procedat la rezolvarea acestora; 

- a participat la vizita de lucru a reprezentanților A.D.R. S.V. Oltenia în urma căreia s-a întocmit 

raportul de vizită aferent Cererilor de rambursare nr.7, 8 și 9; 

- întocmirea dosarului de clarificări privind sesizarea M.D.R.AP. 

Pentru obiectivul Amenajare (realizare) si dotare cu mobilier urban parc Minerul: 

- întocmirea dosarului privind clarificările pentru ultima cerere de tragere de la A.F.M.; 

- întocmirea raportului de finalizare a proiectului si transmiterea la A.F.M.; 

- constatarea defecțiunilor apărute în perioada de garanție. 

Pe parcursul anului 2016 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 Municipiul Motru în perioada de 

referinţă 2007 – 2013, care au presupus inclusiv vizite în teren şi intocmirea 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 în 

Municipiul Motru, jud. Gorj, Motru - oras ecologic European, Reabilitare camin social - Centru pentru 

asistenta persoanelor aflate in dificultate, Amenajare (realizare) si dotare cu mobilier urban parc 

Minerul, Amenajare zona agrement (strand) str. Marului mun. Motru. 

Având în vedere prelungirea negocierilor dintre Guvernul României şi Comisia Europeană cu privire 

la condiţiile specifice de obţinere a finanţărilor nerambursabile din fonduri externe pentru perioada 2014 – 

2020 până la jumătatea anului 2016, a apărut o întârziere în implementarea programelor vizate a fi accesate 

în perioada menţionată. Compartimentul PPC a urmărit fiecare etapă a lansărilor programelor, atât în 

momentul intrării în consultare publică a Ghidurilor generale şi specifice ale solicitanţilor, cât şi în 

momentul deschiderii apelurilor de proiecte. În acest sens, Compartimentul PPC a procedat la informarea 

conducerii UAT Municipiul Motru cu privire la posibilitatea accesării de finanţare pentru următoarele 

programe de finanţare/obiective specifice: 

- POR  Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A – clădiri rezidențiale; 

- POR Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – clădiri publice; 

- POR Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2, Realizarea de 

acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 

decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 

reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului; 

- Casa Verde - Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incălzire, beneficiari 

unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult (Casa Verde – persoane 

juridice); 

- AFM - Ghidul Compost; 

- POCU Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice - (O.S.) 6.2, 6.3, 

6.4, 6.6. - Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI‖; 

- POCU Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2- 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din 

comunităţile marginalizate; 

- MMAP Controlul integrat al poluării cu nutrienţi - „Investiţii la Nivelul Comunităţilor 

Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienţi‖; 

- POIM/7/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire 

pentru reciclare a deșeurilor în România; 

- Europa pentru cetăţeni 2014-2020, Componenta 2 – Implicare democratică şi participare 

civică – Obiectivul specific 2.1 - Infrăţirea între localităţi;  

- POCA 2014-2020 - Cererea de proiecte CP4/2016 – „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor 

publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să 
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introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea 

etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020‖; 

- Programul de granturi Raiffeisen Comunităţi. 

Pentru îndeplinirea condiţiilor de accesare a programelor menţionate, care prin Ghidul solicitantului 

condiţionau accesarea de includerea obiectivelor vizate într-un document strategic relevant, asumat de 

UAT Municipiul Motru, Compartimentul PPC a iniţiat demersurile pentru realizarea Planului de eficienţă 

energetică al Municipiului Motru şi a Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Motru. 

Angajaţii Compartimetului PPC au contribuit la redactarea caietelor de sarcini pentru procedurile de 

atribuire pe contractele menţionate, în aşa fel încât acestea să fie corelate cu cerinţele ghidurilor 

solicitantului pe axele prioritare pe care se intenţionează accesarea de finanţări. De asemenea, s-au iniţiat 

demersuri la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi la alţi factori de decizie pentru obţinerea de sprijin 

în vederea închiderii şi urmăririi post – închidere a depozitului de deşeuri din Municipiul Motru. 

Compartimentul PPC a contribuit la redactarea Listei de investiţii a UAT Municipiul Motru pentru 

anul 2017, cu includerea în aceasta a obiectivelor pentru care se vizează accesarea de finaţări din fonduri 

nerambursabile.  

 

 
PROIECTE DIN FONDURI NERAMBURSABILE 
IDENTIFICATE DUPĂ SURSA DE FINANȚARE PENTRU  UAT MUNICIPIUL  MOTRU 

 

Nr. 

crt. 

Titlu Proiect Stadiul 

actual 

documentație 

Program identificat pentru 

finanțare 

Surse de Finanțare 

 

Denumire Axa, 

Prioritatea 

de investiții 

Nerambursabil 

 

Contribu

ție UAT  
Observații 

(%) (%) 

1 Modernizare 

B-dul Gării, 

Str. 

Primăverii, 

Str. 

Mesteacănului, 

Str. Motrului 

(limita 

Kuznețov) 

DALI 

2013 

 

Program Operaţional 

Regional 2014-2020  

 

SAU 

 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala 

Axa prioritară 

3.2  C) 

 

98 2 - de realizat Plan 

de Mobilitate 

Urbană Durabilă 

(PMUD); 

- necesară 

reactualizarea 

documentatiei 

tehnice 

 

2 Modernizare 

aleea Violetei, 

Castanului, 

Ghiocelului, 

Griviței, 

Pinului, 

Caisului, 

Lămâiței, 

Crizantemei, 

Platforma 

Complex 

Mijloc 

DALI 

2014 

 

Program Operaţional 

Regional 2014-2020 

SAU 

 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala 

Axa prioritară 

3.2  C) 

 

98 2 - de realizat Plan 

de Mobilitate 

Urbană Durabilă 

(PMUD); 

- necesară 

reactualizarea 

documentatiei 

tehnice 

 

 

 

3 Modernizare 

Str. 

Magnoliilor, 

Aleea 

Zambilelor, 

Aleea 

Vișinului, Str. 

Tineretului 

DALI 

2013 

 

Program Operaţional 

Regional 2014-2020  

 

SAU 

 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala 

Axa prioritară 

3.2  C) 

 

98 2 - de realizat Plan 

de Mobilitate 

Urbană Durabilă 

(PMUD); 

- necesară 

reactualizarea 

documentatiei 

tehnice 

 

4 Reabilitare 

termică a 

blocurilor din 

municipiul 

Motru 

- Program Operaţional 

Regional 2014-2020  

 

Axa prioritară 

3, Prioritatea 

de investiții 

3.1B 

60 40  

UAT+ 

Asociatii 

Proprietar

i  

- trebuie 

parteneriat cu 

Asoc proprietari 

cu întocmire de 

Contracte juridice 

pentru asigurarea 

contribuției 

asociației 

- blocurile 
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Nr. 

crt. 

Titlu Proiect Stadiul 

actual 

documentație 

Program identificat pentru 

finanțare 

Surse de Finanțare 

 

Denumire Axa, 

Prioritatea 

de investiții 

Nerambursabil 

 

Contribu

ție UAT  
Observații 

(%) (%) 

grupate pe zone 

ale orașului( 

max.10blocuri 

/lot) 

5 Reabilitare 

termică a 

Casei de 

Cultură a 

Municipiului 

Motru 

- Program Operaţional 

Regional 2014-2020 

Axa prioritară 

3, Prioritatea 

de investiții 

3.1B 

98 2 -Clarificarea 

situatiei juridice a 

proprietatii, 

cadastru; 

-Intocmirea 

documentatiei 

tehnice , 

expertizei, 

auditului 

energetic,etc 

6 Reabilitare 

infrastructura 

și dotare 

Colegiul 

Tehnic Motru 

- Program Operaţional 

Regional 2014-2020 

Axa. 10  98 

 

2 - trebuie cadastru 

+ Extras de Carte 

Funciară 

-Intocmirea 

documentatiei 

tehnice , 

expertizei, 

auditului 

energetic,etc 

7 Modernizare 

sediu și dotare 

Creșa -

Grădinița cu 

Program 

Prelungit nr. 1 

Motru 

- Program Operaţional 

Regional 2014-2020 

 

SAU  

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala 

Axa. 10  98 2 - trebuie cadastru 

+ Extras de Carte 

Funciară 

- necesar 

întocmire 

Documentație 

Tehnică (DALI, 

studii, ertc.) 

8 Modernizare 

sediu și dotare 

Grădinița cu 

Program 

Normalnr. 7 

Motru 

- Program Operaţional 

Regional 2014-2020 

 

SAU  

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala 

Axa. 10  98 2 - trebuie cadastru 

+ Extras de Carte 

Funciară 

- necesar 

întocmire 

Documentație 

Tehnică (DALI, 

studii, ertc.) 

9 Reabilitarea 

Iluminatului 

Public  

 Program Operaţional 

Regional 2014-2020 

 

SAU  

Programul 

National de 

Dezvoltare Locala 

Axa prioritară 

3, Prioritatea 

de investiții 

3.1 C 

98 2 - Necesar 

întocmire 

Documentație 

Tehnică 

-documente 

proprietate  

10 Modernizare 

drumuri satesti 

Ploștina 

(Ciobănești) 

DALI 

2013 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala 

Subprogramul 

„Regenerarea 

urbană a 

municipiilor 

și orașelor‖; 

 

100  - necesară 

reactualizarea 

documentatiei 

tehnice 

11 Reabilitare 

trotuare strada 

Macului -

continuare 

Contract de 

lucrari 

suspendat 

Programul National 

de Dezvoltare 

Locala 

Subprogramul 

„Regenerarea 

urbană a 

municipiilor 

și orașelor‖; 

100(restul de 

executat) 

  

 

La finalul anului 2016 a fost asigurată activitatea de arhivare a dosarelor (83 de volume) şi 

predarea acestora conform legii către Compartimentul Arhivă. Membrii compartimentului PPC au 

participat si la alte activități ale administrației publice locale repartizate prin dispoziții ale Primarului. 

Greutăţi întâmpinate în derularea activităţii Compartimentului PPC: 
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- Lansarea cu întârziere în consultare publică a ghidurilor specifice pe programele cu finanţare 

nerambursabilă; 

- Lipsa sesiunilor de pregătire şi informare a beneficiarilor în legătură cu accesarea de 

finanţări din fonduri nerambursabile pentru exercitiul 2014-2020; 

- Gradul ridicat de complexitate şi diversitatea domeniilor vizate prin programele de finanţare; 

- Perioada scurtă dintre momentul lansării ghidurilor solicitantului şi momentul deschiderii 

apelurilor de proiecte; 

- Nevoia de a prioritiza și pregăti proiectele de investitii în vederea elaborării unui portofoliu 

care să asigure o accesare rapidă a fondurilor imediat dupa aprobarea și lansarea 

programelor;  

- Procedurile pentru accesarea fondurilor europene sunt din ce in ce mai laborioase, iar 

schimbările frecvente ale legislatiei complică procesul de întelegere a întregului mecanism. 

Fiecare nou interval de finantare a venit cu proceduri birocratice mult mai complexe si mai 

consistente. Măsurile de simplificare 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 

situaţiei juridice a proprietăţii acestora; 

- Intervalul mare de timp necesar pentru realizarea 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; 

- 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. 

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ 

 A PERSOANELOR MOTRU 
   

          În anul 2016 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. 

 

          Activităţi pe linie de management 

 au fost întocmite trimestrial, planurile de măsuri şi activităţi ale serviciului; 
 au fost întocmite trimestrial, analizele de evaluare a activităţilor executate de SPCLEP 

Motru; 
 a fost întocmită lunar statistica activităţii de evidenţă a persoanelor -  anexa I; 
 au fost întocmite lunar, graficele privind planificarea zilnică a lucrătorilor care desfăşoară 

activităţi de lucru cu publicul; 
 au fost desfăşurate activităţile specifice, pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au 

solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege; 
 au fost întocmite şi înaintate către DEPABD/DCJEP Gorj situaţiile statistice lunare, 

trimestriale, prevăzute de Metodologia DEPABD nr. 3462829 din 12.07.2012 privind 

întocmirea documentelor pe linie de management, organizarea activităţii de evidenţă a 

persoanelor şi de stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici, cu completările şi 

modificările ulterioare. 
 a fost transmisă către DCJEP Gorj situaţia zilnică indicatorilor; 
 au fost înaintate lunar către DCJEP Gorj, procesele-verbale de consum, pentru C.I.P.; 
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 au fost înaintate lunar către BJABDEP/DCJEP Gorj, situaţiile privind rebuturile de 

producţie a C.I. şi C.A. conform procedurii nr. 2143040/01.11.2010 privind atribuţiile şi 

responsabilităţile personalului instituţiilor, unităţilor şi structurilor teritoriale din domeniul 

evidenţei persoanelor şi administrarea bazelor de date, pe linia distribuirii şi întocmirii 

evidenţei cantitative a cărţii de identitate şi a cărţii de alegător, a circuitului documentelor 

justificative privind mişcările şi consumurile acestor bunuri materiale, a constatării 

rebuturilor şi diminuării numărului acestora; 
 au fost înaintate lunar, situaţiile privind planul de măsuri nr.3408048 din 05.06.2012 pentru 

punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi actele de identitate a populaţiei de etnie romă, 

la nivel naţional; 
 au fost desfăşurate activităţile specifice, generate de procesele electorale, conform 

Dispoziţiei 3665841/14.01.2016; 
 au fost realizate activităţile specifice de gestionare a informaţiilor introduse de DEPABD în 

SINS, conform Îndrumării nr. 13 din 28.10.2016 
 a fost înaintată situaţia activităţii desfăşurate pe linia stabilirii domiciliului în România a 

cetăţenilor români originari din Republica Moldova; 
 au fost prelucrate cu lucrătorii serviciului actele normative, dispoziţiile DEPABD, temele de 

pregătire profesională transmise de DCJEP Gorj; 
 am participat la convocările trimestriale organizate de către DCJEP Gorj pe linia evidenţei 

persoanelor şi stare civilă. 
 

Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor 

 au fost primite un număr de 5486 cereri de eliberare a actelor de identitate depuse de către 

cetăţeni la ghişeul serviciului; 
 au fost preluate în sistem informatizat un nr. de 4778 imagini ale cetăţenilor cu ocazia 

depunerii cererilor de eliberare a actelor de identitate sau de stabilire a reşedinţei; 
 au fost eliberate un număr de 4981 acte de identitate din care 4866 cărţi de identitate şi 115 

cărţi de identitate provizorii; 
 au fost primite un număr de 352 cereri de înscriere a menţiunii de stabilire a reşedinţei în 

actele de identitate; 
 au fost executate 11 activităţi de preluare a imaginii cu camera mobilă la solicitarea scrisă a 

persoanelor netransportabile/aparţinătorilor acestora,; 
 au fost efectuate 12 controale la Spitalul municipiului Motru, Secţia Maternitate, şi 36 de 

controale la unităţile de protecţie socială aflate pe raza de competenţă a SPCLEP Motru, în 

vederea punerii în legalitate a persoanelor internate pe linie de evidenţă a persoanelor şi 

stare civilă; 
 au fost distruse pe bază de proces-verbal, prin ardere un număr total de 4096 acte de 

identitate; 
 au fost anulate un număr de 18 acte de identitate cu ocazia completării din care 2 cărţi de 

identitate şi 16 cărţi de identitate  provizorii; 
 au fost întocmite lunar, procesele-verbale de scădere din gestiune a cărţilor de identitate 

provizorii; 
 au fost arhivate documentele rezultate din activitate conform nomenclatorului arhivistic; 
 în perioada analizată nu au fost înregistrate cazuri de substituire de persoane şi nu au fost 

depistate falsuri în documentele eliberate; 
 pe linia Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulaţie a acestor date au fost primite un număr de 337 lucrări 

care au fost soluţionate în termenul legal; 
 pe linie de secretariat au fost înregistrate un număr de 1972 lucrări cu caracter general. 
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Pe linie informatică 

 a fost actualizat RNEP cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de 

ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor 

prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora, astfel: 
 au fost operate un număr de 452 de menţiuni cu informaţii privind decesul; 
 au fost luate în evidenţă un număr de 400 de persoane din care 391 la naştere şi 9 persoane ca 

urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;  
 au fost operate un număr de 96 menţiuni cu privire la schimbarea numelui prin căsătorie sau 

divorţ în baza comunicărilor primite de la starea civilă judecătorie şi notariat; 
 a fost actualizat RNEP cu datele persoanelor conform documentelor prezentate odată cu cererea 

de eliberare a actului de identitate(5486 persoane); 
 a fost actualizat RNEP cu data înmânării a 5009 cărţi de identitate; 
 au fost desfăşurate activităţi pe linia reducerii numărului de persoane care nu au solicitat 

eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege în baza planului de măsuri 

DEPABD-IGPR nr.1970237/95835/2010, astfel: 
 au fost listate un număr de 563 invitaţii din care 467 trimise prin poştă, iar 96 de persoane au 

fost puse în legalitate; 
 au fost verificate în R.N.E.P. un număr de 12245 de persoane, din care 12222 pentru M.A.I., 6 

pentru alte ministere, şi 7 pentru persoane fizice. 
 

Pe linie de stare civilă 

  au fost înregistrate în registre un număr total de 470 de acte de stare civilă, din care: 163 acte de 

naştere, 177 acte de căsătorie, 128 acte de deces, şi 2 acte de divorţ pe cale administrativă; 

  au fost întocmite şi eliberate un număr total de 964 de certificate de stare civilă,din care: 569 

certificate de naştere, 257 certificate de căsătorie, 137 certificate de deces şi 2 certificate de 

divorţ; 

 au fost întocmite si comunicate DJS Gorj un număr total de 470 buletine statistice din care: 163 

de naştere, 177 de căsătorie, 128 de deces şi 2 de divorţ; 

  au fost înregistrate un număr total de 52 acte speciale, din care: 50 transcrieri (naştere:41, 

căsătorie:4, deces:5) şi 2 adopţii cu efecte depline; 

 au fost întocmite şi comunicate diferitelor instituţii, potrivit legii, un număr total de 627 extrase 

pentru uz oficial de pe actele de stare civilă,din care: 226 de naştere, 355 de căsătorie, 46 de 

deces; 

 au fost operate si înaintate spre operare un număr total de 783 de comunicări de menţiune pe 

marginea actelor de stare civilă; 

 au fost efectuate verificări în vederea soluţionării unui număr de 2 cereri de rectificare acte de 

stare civilă; 

          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, în vederea obţinerii de rezultate bune şi foarte bune în activitate.  

 

 

BIROU  REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU SI  AGRICULTURĂ 

 

Realizările compartimentul Registrul  Agricol, Cadastru și Agricultură, în anul 2016, sunt 

următoarele: 

- s- au eliberat adeverinţe pentru 487 proprietari după registrul agricol. 

- s- au întocmit procese-verbale de punere în posesie pentru 487 proprietari. 

      -     s-au eliberat 15 procese-verbale cu schiţe teren pentru care s-au eliberat titluri de proprietate 

astfel:  

 10 titluri de proprietate pentru teren cu vegetație forestieră; 

  5 titluri de proprietate pentru teren agricol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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- s-au înaintat adrese către Judecătoria  Motru şi Tribunalul Gorj pentru soluţionarea proprietăţii 

pentru 475 cazuri. 

- în anul 2016 s-au întocmit un număr de 487 documentaţii şi s-au scris 15 titluri de proprietate, 

conform schiţelor topografice, tarlale pe sate. 

- sm deschis poziţiile de rol pe sate, pentru parcelele unde s-a făcut punerea în posesie. 

- 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 folosinţă şi zone A,B,C,D pentru 615 poziţii din registrul agricol. 

În cadrul compartimentului Registru Agricol, în anul 2016, s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

- efectuarea unui nr.de 32 adeverinţe de şomaj în vederea acordării ajutorului social. 

- comunicări către ServiciulTaxe și Impozite Locale referitor la crearea unor noi poziţii de rol în 

registrele agricole, în urma modificării tranzacţiilor sau diferite modificări de terenuri sau 

construcţii, într-un număr de 615 adrese. 

- s-au eliberat 1652 adeverinţe la persoane fizice şi juridice, către diferite unităţi: A.P.I.A,  S.C. 

Electrica, S.C. U.A.A.T.A., în vederea efectuării de contracte, abonamente pentru telefonia 

mobilă, electricitate  etc. 

- eliberarea unui număr de 720 adeverinţe privind componenţa gospodăriei. 

- efectuarea unui număr de 350 adrese către diferite persoane juridice, în vederea deschiderii de 

rol în Registrele Agricole tip 3 şi 4 sau completarea dosarelor existente, cu documente. 

- completarea unui număr de 821 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 962 adrese către persoanele fizice în 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 

efectuîndu-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 310 

proprietari. 

- 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 în 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 23 atestate de producător si carnete de comercializare un numar de 

35. 

- întocmirea şi ţinerea la zi a registrului centralizator si 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 846 poziţii ale străinilor, adică 

persoane fizice deţinătoare de terenuri sau construcţii, pe raza Municipiului Motru sau a 

localităților aparținătoare acestuia. 

- au fost întocmite 120 de dosare pentru afișarea cererilor de vânzare a terenului agricol din 

extravilan, conform Legii 17/2014, ulterior eliberându-se 45 de adeverințe pentru libera 

vânzare a terenului agricol din extravilan.   

Nerealizările  compartimentului Registrul Agricol, Cadastru și Agricultură se datorează în 

primul rând faptului că din anul 1991, o dată cu înființarea Comisiei Locale de Fond Funciar nu s-a 

lucrat conform legilor în vigoare, au lucrat nelegal, astfel: 
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- au întocmit anexele de validare fără identificarea în teren, fără a se constata exact care este 

proprietatea care trebuie reconstituită; 

- au luat hotărâri necorespunzătoare astfel încât comisia actuală nu poate transpune în practică 

situația respectivă; 

- nu se pot întocmi planurile parcelare deoarece există diferențe între suprafața validată și 

suprafața măsurată în teren; 

- suprafața validată este suprafața de teren existentă în Registrele Agricole la nivelul anilor 

1959-1962; 

- pentru a înlătura aceste neajunsuri ar trebui anulate toate anexele de validare date, toate 

titlurile de proprietate eliberate, lucru greu de realizat întrucât legea nu permite. O altă variantă ar 

fi firma autorizată care să execute lucrările de cadastru conform legislației actuale; 

- de asemenea avem nevoie de calculatoare și programe noi. 

 
 

 SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, 

 INVESTIŢII, AUTORIZARI, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 

 

      Pe parcursul anului 2016,în cadrul SERV UATIADC s-au derulat activități diverse după cum urmează : 

 au fost un nr de 178 dosare solicitând eliberarea  Certificatelor de Urbanism, iar în urma 

verificării acestora privind legalitatea actelor au fost întocmite și eliberate un nr. de 178 

Certificate de Urbanism. 

 au fost un nr de 100 dosare solicitând eliberarea Autorizațiilor de Construire,iar în urma 

verificării acestora privind legalitatea actelor au fost întocmite și 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 solicitate. 

 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; 

 s-au întocmit și transmis către ITL, Registrul Agricol și OCPI situația cu scoaterea din circuitul 

agricol a terenurilor pentru care s-au eliberat Autorizații de Construire; 

 întocmit și transmis către I.S.C situația Autorizațiilor de Construire cu stadii fizice de execuție 

la sfârșitul fiecărei luni după verificarea acestora în teren; 

 întocmit și afișat la sediul Primăriei situația lunară cu Certificatele de Urbanism și Autorizațiile 

de Construire conform Legii 544/12.10.2001; 

 s-au efectuat prelungiri la Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire la care au 

fost solicitări; 

 s-au trimis înștiințări pentru toate lucrările la care expiră durata de execuție conform 

Autorizațiilor de Construire  în vederea prezentării acestora pentru realizarea recepției la 

terminarea lucrărilor inclusiv regularizarea taxei Autorizației de Construire; 

 s-au urmărit achitarea acesteia în același timp conform legii, s-a înștiințat ISC de finalizarea 

lucrărilor autorizate și 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 și licitație pentru toate obiectivele conform dispozițiilor 

primite; 

 s-a urmărit în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse de ISC prin actele de control, precum și 

cele dispuse de C.J.Gorj; 

 s-a întocmit lista anuală de investiții și 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 in cazul apariției unor vicii ascunse din punct de vedere al rezistenței și stabilității; 
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 s-a urmărit din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric al lucrărilor în execuție; 

 s-a participat la întocmirea Minutei privind sistarea lucrărilor de către investitor la obiectivul 

Reabilitare Trotuare Str.Macului prin emiterea unei dispoziții de suspendare a lucrărilor de 

catre investitor; 

 s-a asigurat asistența tehnică urmărind executarea lucrărilor conform proiectului și normelor 

tehnice în 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 în cadrul serviciului. 

 s-a întocmit și urmărit realizarea tuturor etapelor  în vederea demarării elaborării Planului de 

Mobilitate Urbană  Durabilă al Mun.Motru; 

 culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilitații de la toate organismele abilitate 

respectiv: Consiliul Județean Gorj, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne 

- Direcția de regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule, Asociațiile de Proprietari, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj,Poliția Mun.Motru, toate unitățile de învățământ și 

altele; 

 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 și  aprobării Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism; 

 s-au făcut constatări în teren și s-au întocmit Procese - Verbale de Constatare și sancționare a 

abaterilor privind disciplina în construcții în nr de 22; 

 s-au întocmit și transmis toate situațiile lunare, trimestriale și anuale către Statistica Gorj. 

 Ss-a urmărit,verificat și semnat facturile emise de constructor pentru lucrările contractate cu 

Consiliul Local Motru; 

 au fost  duse la îndeplinire toate cerințele Curții de Conturi atât în timpul controlului cât și după 

(verificări în teren, constatări și 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 ; 

 

SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, 

 LUCRĂRI PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Având în vedere Regulamentul de Ordine Interioară, Organigrama şi  Ştatul de funcţii pe anul 

2016, activitatea serviciului CSPLPPM s-a concretizat în următoarele activităţi: 

 s-au întocmit un număr de 50 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 ; 

- 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 situaţiile de lucrări şi 

recepţionate lucrările executate de S.C. Direcţia Publică Motru S.A. cu privire la :      

   programul de înfrumuseţare în 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 ; 
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 executat şi montat semne de circulaţie; 

 Reparaţii Şcoala Horăşti; 

 lucrări de reparaţii Grădiniţa Râpa Mun. Motru; 

 lucrări de reparaţii Sala de Sport Mun. Motru; 

 lucrări de  reparaţii Sediu ALDE; 

 reparaţii Casa Multiculturală Motru; 

 încărcat şi transportat pământ din rigolele aferente drumurilor din satele aparţinătoare 

Municipiului Motru; 

 reparaţii podeţ pârâu Ploştina; 

 amenajat canal zona DN 76-Dealu Pomilor; 

 reparaţii drum Lupoiţa; 

 reparaţii drum Horăşti ( pietruire şi rigole) - uliţa Albăli ; 

 reparaţii ( montat ferestre termopan ) Biserica Roşiuţa ; 

 reparaţii Secţia pediatrie Spital Municipal Motru; 

 reparaţii Creşa Motru ; 

 montat reboard rampa pers. cu handicap Primăria Motru; 

 montat instalaţii iluminat festiv pt. perioada sărbătorilor de   iarna; 

 stropit străzile din Municipiul Motru în perioada de vară ( în zilele ce caniculă ); 

 deszăpezit străzile din Municipiul Motru 

 s-au eliberat un număr de 10  autorizaţii taxi: 

 s-au eliberat un număr de 498 permise de liberă trecere; 

 s-au înregistrat un număr de 31 utilaje agricole , inclusiv utilaje cu tracţiune animală; 

 s-au întocmit, la cerere,  un număr de  68 dispoziţii pentru atribuirea locurilor de veci; 

În evidenţele compartimentului contracte există în evidenţă : 

- 295 contracte de concesiune teren;  

- 1 contract de concesiune servicii;  

- 4 contracte de închiriere teren;  

- 4 contracte de închiriere spaţii; 

- 152 contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate locuinţă din care la 12 

contracte au fost eşalonate ratele;  

- 5 contracte de vânzare cumpărare cu plata în rate spaţii policlinică;  

 Pentru toate contractele din evidenţă s-a deschis poziţie pentru urmărirea încasărilor  din anul 

2016 şi s-a  întocmit : 

 situaţia încasărilor la 31.12.2015 transmisă la contabilitate; 

 situaţia soldurilor la 31.12.2015  transmisă la contabilitate; 

 situaţia veniturilor de încasat în 2016 transmisă la contabilitate; 

 situaţia procentului de încasare în 2015 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-au calculat la fiecare început de lună sumele de încasat pentru luna respectivă pe 

fiecare sursă în parte; 

 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 verificat situaţia în evidenţe şi s-au vizat 1600 certificate fiscale; 

 s-au emis  3 facturi trimestriale la BCR, CEC şi SC VP MAGASSIN SRL; 

 s-au trimis 231 înştiinţări de plată pentru contractele cu termene de plată depăşite ; 

 s-au întocmit 9 referate pentru acţionare în instanţă în vederea recuperării sumelor 

datorate ; 

 s-au actualizat debitele de recuperat din 13 referate in februarie 2016 şi octombrie 2016 

la solicitarea compartimentului juridic. 

 s-au întocmit  2 contracte de închiriere pentru spaţiile proprietatea CL Motru pentru 

sediu PMP şi ALDE;  
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 s-au întocmit 19 acte adiţionale la contracte cu ocazia schimbării titularului de contract şi 

la solicitarea acestora; 

 s-a întocmit şi s-a transmis situaţia contractelor de concesiune, închiriere şi vânzare la 

ITL; 

 s-au urmărit zilnic încasările din chirii, concesiuni şi vânzări  în casierie;  

 s-a dat răspuns la 17 solicitări; 

 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-a depus documentaţia pentru obţinerea avizelor în vederea demarării lucrărilor de 

închidere şi post închidere depozit deşeuri menajere Municipiul Motru; 

 7 deplasări în teren, împreună cu garda de mediu, pentru rezolvarea sesizărilor 

cetăţenilor pe probleme de mediu ; 

 au fost verificate un număr de 326 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 326 autorizaţii de funcţionare, la solicitarea agenţilor economici din 

Municipiul Motru şi în baza documentaţiei depuse de aceştia; 

 s-au efectuat aproximativ 20 de 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 87 răspunsuri cu privire la sesizările, reclamaţiile sau adresele primite de la 

diverse persoane fizice sau juridice cu probleme care privesc Serviciul CSPLPPM;  

 au fost întocmite un număr de 2062 dispoziţii de plată necesare pentru eliberarea 

permiselor de liberă trecere , eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală, eliberarea 

autorizaţiilor de funcţionare pentru agenţii economici , a dispoziţiilor de atribuire locuri 

de veci şi încasare rate contracte vânzare-cumpărare, rate chirii, redevenţă concesiuni; 

 au fost eliberate, la cerere,  un număr  de 378 Certificate Nomenclatură Stradală; 

 au fost eliberate, la cerere,  un număr de  61 adeverinţe de achitare integrală a locuinţelor 

cumpărate cu plata in rate; 

 au fost eliberate, la cerere,  un număr de 12 adeverinţe din care să reiasă că 

autovehiculele nu ocupă domeniul public al Municipiului Motru necesare la Poliţia 

Rutieră Gorj pentru radierea autovehiculelor ; 

 întocmit un număr de 20 referate în ceea ce priveşte activitate serviciului ( constituirea 

de comisii, pentru achiziţii de servicii şi lucrări, etc.) 

 întocmirea Actelor adiţionale ( în număr de opt) cu prelungirea duratei  la  contractele de 

închiriere  încheiate în Centru de Afaceri Leurda; 

 întocmit Actul adiţional la contractul de delegare gestiune a serviciului public de 

salubrizare; 

 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 

Certificatului de transport persoane în 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 în 

baza documentaţiei depusă de transportatori  la Primăria Municipiului Motru şi a H.C.L. 

Motru ; 

 răspuns la un număr de  56 sesizări în ceea ce priveşte serviciile comunitare de utilităţi 

publice ( apă şi canalizare, iluminat public, agent termic); 

 întocmit un număr de 22 de adrese ca răspuns la sesizări şi reclamaţii cu privire la 

activitatea serviciului; 
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 întocmit un număr de 17 situaţii privind serviciile publice la cererea instituţiilor publice 

şi autorităţilor de reglementare şi transmiterea către acestea; 

 întocmit şi transmis un număr de 15 adrese către instituţii publice şi societăţi comerciale 

necesare pentru obţinerea de informaţii utile în întocmirea Programului de eficienţă 

energetică; 

 întocmit un număr de 5 caiete de sarcini necesare pentru achiziţionarea de produse sau 

servicii; 

 s-au întocmit şi s-au transmis către Consiliul Judeţean 15 adrese privind executarea 

podeţelor în dreptul gospodăriilor pe DJ671Bpe care se execută lucrări de reabilitare; 

 întocmit şi transmis un număr de 26 răspunsuri la sesizările proprietarilor de 

apartamente; 

 întocmit şi transmis un număr de 36 de adrese către Asociaţiile de proprietari pentru 

obţinerea unor date necesare, având în vedere calitatea de proprietar a Municipiului 

Motru; 

 4 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; 

 2 funcţionari publici din cadrul Serviciului CSPLPPM au fost desemnaţi să se ocupe cu 

amplasarea comercianţilor prezenţi la Festivalul Sărbătorilor de iarnă în perioada 01-31 

decembrie 2016. 

 

Probleme întâmpinate la compartimentul autorizări pe parcursul anului 2016: 

 agentii economici nu-si autorizează în termenul legal activităţile declarate şi întârzie la 

demararea procedurilor de autorizare atunci când sunt atenţionaţi în acest ses de către 

reprezentanţii UAT Motru; 

 nu se prezintă în vederea ridicării autorizaţiilor emise, acest lucru afectând operativitatea 

procedurilor de autorizare în cadrul  U.A.T Motru, de asemenea întârzie la achitarea taxei 

de autorizare după depunerea  documentaţiei. 

 

Probleme întâmpinate la compartimentul  protectia mediului în 2016: 

 conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea şi închiderea  depozitelor de 

deseuri, au fost sistată depozitarea deseurilor la depozitul de deşeuri Motru în data de  

16.07.2009. 

 pentru realizarea lucrărilor de închidere a depozitului a fost realizat proiectul tehnic nr. 

97-02/2009, elaborat de SC SPECTRAL DEVA. 

 la data de 23.06.2016 s-a efectuat reactualizarea proiectului tehnic pentru închiderea si 

urmărirea post închidere a depozitului de deşeuri  Motru, jud. Gorj. 

 Având în vedere valoarea foarte mare pentru implementarea proiectului Închiderea şi 

urmărirea post  închidere a depozitului de deşeuri Motru, respectiv suma de 1.303.320 lei, 

nu poate fi sustinută din bugetul local; 

 finanţarea implementării proiectului din fonduri europene nerambursabile prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară  3  -  dezvoltarea infrastructurii 

de mediu în condiţii de management eficient al resurselor,  Obiectivul specific 3.1. „ 

Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire prin 

reciclarea deseurilor în România‖, nu este posibilă deoarece Judeţul Gorj nu figurează în 

anexa 7 a Ghidului solicitantului,  elaborate la nivel national. 

Tinând cont de acestea  Primăria Motru a înaintat adresa nr. 38716/15.11.2016, prin care a 

solicitat decalarea termenului necesar finalizării lucrărilor de închidere  a depozitului de deşeuri a 

Municipiului Motru până la 31.12.2017. 
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Probleme intampinate la compartimentul  - Urmărire Contracte  în anul 2016 

 În  evidenţele  compartimentului contracte există pe rol 295 contracte de concesiune teren, 1 

contract  de concesiune servicii, 4 contracte de închiriere teren, 4 cntracte închiriere  spaţii, 152 contracte 

de vânzare – cumpărare  locuinţă din care la 12 contracte au fist esalonate ratele , 5 contracte de vânzare  -  

cumpărare spaţii policlinică. 

 Principala problemă  în cadrul compartimentului urmărire contracte sunt întârzierile la plata  

redevenţei, chiriei şi a ratelor, motiv pentru care s-au trimis înştiinţări de plată şi au fost întocmite mai 

multe referate în care s-a propus recuperarea debitelor restante pe calea instantei judecătoreşti. 

 am întocmit referate pentru recuperare debite încă din  septembrie 2015. Pentru că nu au fost 

deschise acţiuni în instanţă compartimentul juridic a solicitat de mai multe ori actualizarea 

sumelor.    Actualizarea am făcut-o în februarie 2016, septembrie 2016, ianuarie 2017. 

 nu ştiu dacă ulterior au fost deschise acţiuni în îinstanţă, nu cunosc stadiul procesual la cele care 

sunt pe rolul instanţelor judecătoreşti, nu mi se transmit hotărârile judecătoreşti. Hotărârile 

judecătoreşti îmi sunt necesare pentru a avea o evidenţă clară în aceste cazuri şi în situaţia în 

care nu se respectă hotărârea judecătorească să pot face referat pentru executarea silită. 

 sunt cazuri în care s-a făcut solicitare de recuperare debite prin executare silită şi nu au fost 

recuperate aceste sume. Nu stiu cine urmăreşte recuperarea debitelor prin executare silită. 

Sumele nerecuperate pot fi prescrise. 

 am întocmit referat pentru soluţionarea contractului de vânzare – cumpărare locuinţă nr. 

38/06.08.2008, a cărui proprietar Anghel Alexandru a decedat. 

 am întocmit referat în care am expus situaţia contractului de vânzare – cumpărare cu plata în 

rate nr. 04, pentru o locuinţă situată în Motru, bl. N3, sc. 1, ap. 4, încheiat cu Strizu Victor şi 

Strizu Marieta,  si pentru care s-a achitat contractul  s-a făcut şi executare silită pe suma de 

266,4 lei. 

 am întocmit referat pentru a se face executare silită asupra  SC VIFOR SRL care  nu a  achitat 

debitele conform sentinţei 74/19.05.2009. 

 am întocmit referat după cererea SC  TIANINI SRL de preluare concesiune a fost pusă în 

discuţia Consiliului Local Motru în 29.10.2015 iar prin HCL Motru nr. 160 se dă acordul 

C.L.Motru  pentru încheierea contractului de concesiune prin încredinţare directă în care am 

specificat că pevederile HCL nu pot fi duse la îndeplinire deoarece prin HCL nu s-a aprobat 

preţul minim în vederea negocierii redevenţei în contractul de concesiune, conform art. 4, cap. 

1 din Regulamentul Cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru 

concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat al unităţii 

administrativ teritoriale. 

 am întocmit referat cu situaţia  Vasile Ştefan şi Vasile Sterica, contractul de vânzare – 

cumpărare cu plata în rate nr. 08/2006 pentru o locuinţă situată în Motru pe strada Motrului, bş. 

L4, sc.D, et. 3, ap. 15.  

 în perioada ianuarie – mai 2011 plata ratelor lunare a fost efectuată la BCR Motru în contul 

RO13RNCB0150019419150001 al SC Reyoprest SA. 

 în urma calculelor efectuate, am constatat că suma de 200 lei achitată prin BCR  u a fost scăzută 

din valoarea contractului la plata preluării acestora. 

 am întocmit o serie de informări, referate, adrese cu privire la clarificarea situaţiei terenului 

concesionat pe str. Minerului parcela 4+4A.  Construcţiile care ocupă trenul  au fost cumpărate 

de SC INDIVIDUAL ROMZ CONSTRUCT SRL care solictă preluarea contractului de 

concesiune. 

 am solicitat o serie de informaţii cu privire la situaţia terenului concesionat de 100 mp situate în 

zona Parc Central. Terenul  este ocupat de constructii – proprietar necunoscut. 

 am făcut actualizarea peridică a sumelor datorate de către SC ROCLAFA SRL pentru terenul 

de 858 mp ocupat în Parc Central 

 am întocmit acte aditionale în baza Legii 50/1991, art. 41, Compartimentul juridic si Secretarul 

Primăriei refuză semnarea acestora. 
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 BIROU ACHIZIŢII PUBLICE, 

 URMĂRIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ SI ARHIVA 

 

Pe parcursul anului 2016, Biroul Achiziţii Publice, Urmăriri Contracte Achiziţii Publice şi  

Arhivă din cadrul Primăriei municipiului Motru, în conformitate cu principiul asumării răspunderii, şi-a 

desfăşurat activitatea cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achiziţie 

publică şi a prevederilor HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34/2006. Astfel, în urma 

derulării procedurilor de atribuire, au fost încheiate următoarele contracte de achiziţie publică: 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

contract 

Dată 

contract 
Denumire contract 

Valoare 

contract (lei 

fără TVA) 

Contractant 

1. 20231 22.06.2016 Servicii de acordare credit în valoare de maxim 

6.000.000 lei în vederea refinanţării datoriei 

publice 

234.883,94 CEC BANK S.A. 

SUCURSALA TG. 

JIU 

2. 13541 21.04.2016 întreţinere aplicaţii software şi a staţiilor de 

lucru pe care acestea sunt implementate 

35.397,00 CENTRUL DE 

CALCUL S.A. TG. 

JIU 

3. 9726 23.03.2016 Reabilitare trotuare Strada Macului 411.780.15 YDAIL 

CONSTRUCT 

S.R.L. TURCENI 

4. - 18.02.2016 Achiziţie hârtie copiator A4 (cumpărare prin 

intermediul catalogului electronic) 

5.310,00 DOLEX COM 

S.R.L. RM. 

VÂLCEA 

5. 7950 11.03.2016 Achiziţie produse pentru curăţenie 2.024,20 SCOPCOM IMPEX 

S.R.L. 

PETROŞANI 6. 7664 10.03.2016 Achiziţie rechizite şi imprimate — Lot 1 

Rechizite 

6.891,98 DDA BIROTICA 

OFFICE S.R.L. 

BUCUREŞTI 
7. 7663 10.03.2016 Achiziţie rechizite şi imprimate - Lot 2 

Imprimate 

3.513,50 TIPOGRAFIA 

PROD COM S.R.L. 

TG. JIU 

8. 10286 28.03.2016 Diriginte de şantier pentru obiectivul 

Reabilitare Trotuare Strada Macului 

4.000,00 PANMITI CON 

S.R.L. TG. JIU 

9. 13697 25.04.2016 Medicamente şi materiale sanitare necesare 

Cabinetului Stomatologic de la Şcoala 

Gimnazială nr. 2 - Lot 1 Materiale 

stomatologice 

4.747,90 DENTOTAL 

PROTECT S.R.L. 

BUCUREŞTI 

10. 13762 25.04.2016 Achiziţie pachete cu dulciuri pentru sărbătorile 

de Paşte 2016 (17 pachete) 

1.526,94 ORVACOM EXIM 

S.R.L. MOTRU 
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11. 12342 12.04.2016 Tichete valorice pentru 

sărbătorile de Paşte 2016 - 1150 

tichete 

57.500,00 EDENRED ROMÂNIA 

S.R.L. BUCUREŞTI 

12. 12343 12.04.2016 Tichete sociale pentru grădiniţă 20.000,00 EDENRED ROMÂNIA 

S.R.L. BUCUREŞTI 

13. 17034 24.05.2016 Reactualizare proiect închidere 

şi urmărire post închidere a 

depozitului de deşeuri 

16.500 SPECTRALL S.R.L. DEVA 

14. 17861 31.05.2016 Medicamente şi materiale 

sanitare necesare Cabinetului 

Stomatologic de la Şcoala 

Gimnazială nr. 2 - Lot 2 

instrumentar medical şi 

materiale sanitare 

3.443,71 AQUATOR S.R.L. IAŞI 

15. - 26.07.2016 Achiziţie hârtie copiator A4 

(cumpărare prin intermediul 

catalogului electronic) 

2.450,00 PRINTECH COMPANY 

S.R.L. TG. JIU 

16. 24682 03.08.2016 Plan de mobilitate urbană 

durabilă a municipiului Motru 

33.250,00 SIGMA MOBILITY 

ENGINEERING S.R.L. 

PITEŞTI 

17. 28642 07.09.2016 Programul de îmbunătăţire a 

eficienţei energetice în 

municipiul Motru 

29.601,00 SERVELECT S.R.L. CLUJ 

NAPOCA 

18. 30960 23.09.2016 Dotări mobilier cabinet 

stomatologic Şcoala Gimnazială 

nr. 2 - Lot. 2 - Mobilier 

3.405,00 C&A PHOENIXART S.R.L. 

BRAŞOV 

19. 32082 03.10.2016 Dotări mobilier cabinet 

stomatologic Şcoala Gimnazială 

nr. 2 - Lot. 1 - Aparate 

electrocasnice 

2.100,00 PRINTECH COMPANY 

S.R.L. TG. JIU 

20. 32835 07.10.2016 Servicii de mentenanţă la 

sistemul de supraveghere viodeo 

din municipiul Motru 

6.660.00 COMTEC S.R.L. TG. JIU 

21. 33728 12.10.2016 Servicii de colectare şi transport 

deşeuri medicale de la 

cabinetele medicale şcolare 

1.680,00 DIVERS ECO TECH S.R.L. 

CRAIOVA 

22. 32256 04.10.2016 Achiziţie medicamente pentru 

cabinetele şcolare 

3.159,92 PHARMA S.A. CRAIOVA 

23. - 27.09.2016 Achiziţie formulare Asistenţă 

Socială (cumpărare directă prin 

intermediul catalogului 

electronic) 

1.500,00 TIPOGRAFIA PRODCOM 

S.R.L. TG. JIU 

24. 38051 09.11.2016 Achiziţie formulare Asistenţă 

Socială 

456,00 DARCOM S.R.L. TG. JIU 

25. - 16.11.2016 Achiziţie materiale şi unelte 

pentru Asistenţă Socială 

(cumpărare prin intermediul 

catalogului electronic) 

4.429,15 TEOCONS S.R.L. MOTRU 
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26. - 18.11.2016 Achiziţie hârtie copiator A4 

(cumpărare prin intermediul 

catalogului electronic) 

1.425,00 PRINTECH COMPANY 

S.R.L. TG. JIU 

27. - 28.11.2016 Achiziţie bocanci Poliţia Locală 

(cumpărare prin intermediul 

catalogului electronic) 

6.723,00 IDEAL PIXEL S.R.L. SATU 

MARE 

28. - 28.10.2016 Dezinfectând pentru Creşa nr. 1 200,00 BUGA TRADING S.R.L. 

BUCUREŞTI 

29. 40674 29.11.2016 Achiziţie show lasere 6.750,00 EVENTS LIGHT 

SOLUTIONS S.R.L. TG. JIU 

30. - 05.12.2016 Achiziţie pachete pentru 

colindători - 450 de pachete 

(cumpărare prin intermediul 

catalogului electronic) 

8.217,00 FILROM S.R.L. TG. JIU 

31. 41211 06.12.2016 Tichete pentru sărbătorile de iarnă 

2016 (900 tichete) 

45.000,00 EDENRED ROMÂNIA 

S.R.L. BUCUREŞTI 

32. 41210 06.12.2016 Tichete sociale pentru grădiniţă 

(200 tichete) 

10.000,00 EDENRED ROMÂNIA 

S.R.L. BUCUREŞTI 

33. - 13.12.2016 Achiziţie agende, pixuri, 

calendare, pungi cadou 

(cumpărare prin intermediul 

catalogului electronic) 

5.925,00 DARCOM S.R.L. TG. JIU 

34. 42390 14.12.2016 Achiziţie pachete pentru copii 

instituţionalizaţi (16 pachete) 

703,98 ORVACOM S.R.L. MOTRU 

 

Pe lângă activitatea de organizare şi coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţii publice, membrii Biroului Achiziţii Publice a colaborat şi cu celelalte servicii de specialitate, 

pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică. 

 

 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, în 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 

îndeplinirea 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 în 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 în:  

 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 în 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 Situaţii de Urgenţă este organismul 

inter-instituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul localităţii. Este organul 

decizional în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivel local.  

Comitetul Local pentru Situaţii 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 situaţiilor 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 Situaţii 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 situaţii de urgenţă, prin H.C.L. nr. 53 din 26.03.2015 la nivelul municipiului Motru 

a fost  înfiinţat Serviciul voluntar pentru situaţii 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 transmisiuni-alarmare – voluntari. 

Atribuţiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al municipiului Motru se rezumă 

la apărarea vieţii, avutului public şi privat împotriva  incendiilor şi în situaţii de urgenţă, în sectorul  

de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situaţii 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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Înştiinţarea pe linie de  protecţie civilă la nivelul municipiului Motru se execută prin 

următoarele mijloace: 

- telefon – fax; 

- echipament de înştiinţare F 1001B, conectat direct la sistemul naţional de înştiinţare din 

cadrul IGSU; 

- staţie fixă tip MOTOROLA + 4 radiotelefoane mobile. 

Alarmarea se face prin: 

- telefon la sediul primăriei 0253 410560; 

- telefon serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 0253 362410; 

- 3 sirene electrice de 5kw amplasate pe şc.Gen. 1, şc.Gen.2, Sala de Lupte „Minerul 

Motru‖ și 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 între ele 

- încetarea 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 asigură interconectarea sirenelor aparținătoare municipiului nostru, cu 

sistemul național integrat de alarmare și înștiințare. 

Pe linia adăpostirii la nivelul municipiului Motru există 3 adăposturi de protecţie civilă, 

dotate cu instalaţie electrică, instalaţie sanitară şi instalaţie cu supapă de ventilaţe, 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 2016 au fost întocmite conform legii, planuri operative de pregătire și 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 și acoperire a riscurilor al minicipiului Motru și planul de 

evacuare în caz de inundații, dezastre sau război. 

 A fost urmărită funcționarea în condiții optime a mijloacelor de înștiințare-alarmare în situații 

de urgență. S-a urmărit în permanență starea de operativitate a celor patru sirene de alarmare, situate 

pe sediile Școlii generale nr. 1, Școlii generale nr. 2, Casei de Cultură Motru și a Sălii de Lupte 

―Minerul Motru‖. 

 Au fost centralizate și transmise operativ Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj și 

Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial 

generatoare de situații de urgență. 

Pe parcursul anului 2016, Compartimentul Protecție Civilă a întreprins 25 de controale la 

gospodăriile cetațenești, 8 controlale în satul Râpa, 4 în satul Dealu Pomilor, 8 în satul Roșiuța, 5 în 

satul Horăști, aparținătoare Municipiului Motru.  

În primăvara anului, datorită precipitațiilor abundente căzute pe raza teritorială a municipiului 

Motru, în zona căii ferate din satul Ploștina, datorită scurgerilor de pe versanți, s-a produs inundarea a 

trei gospodării. Urmare a acestui fapt, în noaptea de 13.05.2016, serviciul voluntar pentru situații de 

urgență a acționat la evacuarea de bunuri și animale aflate în pericol de înec. Tot în acestă perioadă 

ploiasă, debitul mărit al pârâului Ploștina, a rupt podețul din dreptul gospodăriei d-nei Forlafu Dorina, 

din satul Roșiuța, iar revărsarea râului Motru a inundat aproximativ 25 de hectare de culture agricole 

în satul Horăști. 

Alunecarea de teren din satul Dealu Pomilor, apărută în anul 2008 și reactivată în iarna anului 

2015, care a afectat patru gospodării și pune în pericol drumul sătesc DS 107, este tot prioritate de 

primă urgență pentru autoritatea publică locală a municipiului Motru. Îngrijorător este faptul că 

alunecarea este în continuare activă și nici locuințele și anexele învecinate celor patru deja afectate, 

nefiind în siguranță.   
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 Serviciul Voluntar pentru Situații 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 în perioade caniculare, prin împărțirea de  flyere și pliante cu reguli și măsuri 

de protejare a populației în caz de caniculă, inclusiv prin difuzarea de materiale de preventive, la 

postul de televiziune local. Au fost  organizate două puncte de prim ajutor în incinta farmaciilor 

Catena și Optifarm, unde trecătorii au beneficiat de asistență medicală de urgență, la instalarea 

codurilor galben și portocaliu de caniculă,  

Au fost desfășurate acțiuni de pregătire a salariaților din instituțiile primăriei cu privire la 

evacuare în caz de dezastru, cu privire la folosirea mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu 

și a regulior de prevenire a situațiilor de urgență și comportare în caz de dezastru, conform legii, de 

două ori pe an. 

Echipajul Colegiului Național George Coșbuc, susținut cu materiale tehnice și 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‖.   

  

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALA 

 

Situatia privind activitatea desfasurata la  Serviciul Public de Asistenţa si Protecţie Socială si 

prestaţiile acordate beneficiarilor conform legislaţiei în vigoare in anul 2016 

 

I  Compartimentul Asistentă si Protecţie Socială  

    Număr angajaţi = 4 din care 3 cu studii superioare si 1 cu studii medii ; 

Situatia  privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

I.1. AJUTOR SOCIAL : 

- persoane singure-54 

- familii cu doua persoane-27 

- familii cu trei persoane-18 

- familii cu patru persoane-10 

- familii cu cinci persoane-2 

- familii cu peste cinci persoane-4 

TOTAL-115 familii si persoane singure beneficiare la data de 31.12.2016 

I.2. AJUTOR DE URGENTA 

- familii si persoane singure-25 

- sume platite-14200 lei 

            I.3. AJUTOR DE INMORMANTARE 

- beneficiari -3 

- sume platite-1500 

            I.4. AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE-BENEFICIARI 

DE AJUTOR SOCIAL 

           - familii /persoane singure beneficiare-36 

          -  sume platite-10266 lei 

      Situatia  privind aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in 

invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 

- Beneficiari -22 copii 
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Activitati : 

    - anchete sociale efectuate pentru acordare /mentinere ajutor social -248 

    - anchete sociale efectuate pentru acordarea/neacordarea ajutorului de urgenta- 58 

    - primire si verificare cereri si declaratii pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social 

conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare; 

   - intocmirea proiectelor de dispozitie pentru acordarea/ suspendarea/modificarea/incetarea 

dreptului la ajutorul social  si comunicarea dispozitiilor catre beneficiari ; 

   - intocmirea situatiilor centralizatoare cu beneficiarii ajutorului social si sumele aferente pentru 

transmiterea catre AJPIS Gorj in vederea solicitarii efectuarii platii ; 

- intocmirea listei cu beneficiarii ajutorului social care folosesc in perioada sezonului rece  

pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, intocmirea  proiectelor de dispozitii in vederea acordarii 

ajutorului pentru incalzire si comunicarea dispozitiilor catre beneficiari ; 

- asigurarea efectuarii muncii in folosul comunitatii de catre persoanele apte de munca din 

familiile beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001(intocmirea planului anual  de lucrari 

si actiuni, intocmirea planului lunar, coordonarea muncii  si tinerea evidentei zilnice a prestarii orelor 

de munca si intocmirea situatiei cu lucrarile si nr. de ore efectuate), precum si de catre alte persoane 

conform sentintelor judecatoresti sau ordonantelor procurorului (inculpati, contravenienti, etc.) ; 

- intocmit lunar planul de actiuni privind organizarea si efectuarea muncii in folosul comunitatii 

de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social ; 

- realizat evidenta zilnica a persoanelor care efectuaeaza munca in folosul comunitatii ; 

- transmis lunar la AJPIS Gorj situatia de lucrari in folosul comunitatii realizate de persoanelșe 

apte de munca ; 

- intocmit trimestrial situtia privind numarul de persoane care au efectuat munca in folosul 

comunitatii si transmis Institutiei Prefectului ; 

- intocmirea listei cu beneficiarii ajutorului social care folosesc in perioada sezonului rece  

pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, intocmirea  proiectelor de dispozitii in vederea acordarii 

ajutorului pentru incalzire si comunicarea dispozitiilor catre beneficiari ; 

- intocmirea lunara a raportului statistic privind numarul de  beneficiari si sumele primite precum 

si a celor necesare si inaintarea acestuia la AJPIS Gorj; 

- primirea si verificarea cererilor si a documentelor pentru acordarea tichetelor sociale pentru 

gradinita si distribuirea acestora reprezentantilor legali ai prescolarilor in timpul anului scolar ; 

- alte atributii stabilite prin dispozitii scrise ; 

 

DREPTURI PREVAZUTE DE OUG NR. 277/2010 PRIVIND ACORDAREA ALOCATIEI 

PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI 
    -titulari dosare- 220 

    Activitati : 

 Anchete sociale- 460 

- primire si verificare cereri si declaraţii pe propria raspundere pentru acordarea alocaţiei pentru 

susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei cu 

modificările si completările ulterioare;  

- întocmirea proiectelor de dispoziţie pentru acordarea/ suspendarea/modificarea/încetarea 

alocaţiei de sustinere a familiei si comunicarea dispoziţiilor către beneficiari ; 

- întocmirea situaţiei lunare privind beneficiarii alocaţiilor de sustinere si a sumelor necesare 

pentru plata acestora ; inaintarea situatiilor la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Gorj ; 

- alte atribuţii stabilite prin dispozitii 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 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri (altii decat 

beneficiarii de ajutor social) 

-beneficiari-37 

- sume plătite prin transferuri de la bugetul de stat-7300 lei 

      2. Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica : 

           - beneficiari -102( sume plătite de la bugetul de stat-598549,84 lei) 

          - beneficiari - 885( sume plătite din bugetul local- 29143,24 lei) 

      3. Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale 

         - beneficiari-14(sume platite din bugetul de stat- 7585,58 lei) 

          Activitati : 

Anchete sociale efectuate : 

- 336 anchete sociale pentru persoanele care solicită aceasta în vederea prezentării la Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap pentru obtinerea încadrării într-un grad de handicap , cat si 

pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap pentru reanoirea anuala a certificatului de 

incadrare intr-un grad de handicap conform Legii nr. 448/2006  ; 

- 23 anchete sociale pentru incadrarea/reincadrarea asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav care necesita conform certificatului de handicap sau pentru acordarea indemnizatiei de 

insotitor; 

- 229 rapoarte de monitorizare periodică a activitătii asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav ; 

- 41 anchete sociale pentru : acordare burse sociale, încadrare în munca, judecătorie ; 

-   primirea si verificarea cererilor si  declaraţiilor pe propria răspundere însotite de documentele 

doveditoare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica, gaze naturale, 

lemne, carbuni pe perioada sezonului rece conform OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie 

sociala in perioada sezonului rece (noiembrie-martie) ; 

-  stabilirea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica conform 

formulei de calcul in functie de indicatorii conform legislatiei in vigoare si  intocmirea proiectelor de 

dispozitie privind acordarea /neacordarea /suspendarea/modificarea ajutorului si comunicarea 

dispozitiilor catre beneficiari ; 

-  întocmirea lunara a situatiei centralizatoare cu beneficiarii ajutoarelor pentru incalzirea 

locuintei si cuantumurile ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si inaintarea acesteia la AJPIS Gorj, 

SC Premier Energy SA, asociatiilor de proprietari  si SC UATAA.SA Motru. 

-  întocmirea lunara a raportului statistic  privind beneficiarii ajutorului pentru încalzirea 

locuinţei şi cuantumul aferent si transmiterea acestuia la AJPIS Gorj ;                

-  colaborarea cu instituţii locale si judeţene ( Politia Locala Motru, Politia Municipiului Motru, 

unitati sanitare, DGASPC Gorj, AJPIS Gorj, etc.) in funcţie de cazurile identificate ; 

-  alte atribuţii stabilite prin dispoziţii scrise ; 

 

3. Compartimentul Juridic, Autoritate Tutelara si Protectia Copilului 

Numar angajati cu atributii pe protectia copilului = 2 persoane cu studii superioare ; 

3.1.Aplicarea Legii nr. 63/1993 privind acordarea alocatiei de stat pentru copii, cu modificarile si 

completările ulterioare 
Alocaţia de stat pentru copii 

-beneficiari  - 154 

 3.2.   Aplicarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru     cresterea 

copiilor 

 - beneficiari -126  

 Activitati : 

 Anchete sociale efectuate : 
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- 64 anchete sociale pentru minori în vederea prezentarii la Comisia pentru încadrarea într-un grad de 

handicap ; 

- 71 anchete sociale pentru incredintare minori in cazurile de divort ale parintilor ; 

- 22 anchete sociale pentru elevii care au solicitat ,, bani de liceu‖ ; 

- 7 anchete sociale pentru acordare indemnizatie crestere copil ( parinti necasatoriti), 

- 7 anchete sociale la assitentii maternali profesionisti ; 

- 41 anchete sociale la solicitarea DGASPC Gorj ; 

- 4 anchete sociale pentru copii aflati în plasament familial ; 

- 17 anchete sociale solicitate de DGASPC Gorj 

          - Au fost întocmite 288 fişe de monitorizare pentru asistenţii personali ai minorilor încadrati în 

gradul de handicap grav; 

- au fost întocmite 53 rapoarte de monitorizare copil ; 

- au fost întocmite 11 rapoarte de evaluare initiala copii , 11 planuri de servicii si 11 proiecte de 

dispozitii planuri de servicii ; 

- au fost întocmite 17 fise de identificare a riscurilor si 17 foi de observatie familie/copil ; 

- au fost primite si transmise la AJPIS Gorj : 130 cereri reordonantare (schimbare alocatie de stat 

din mandat postal in cont bancar si invers), 30 cereri pentru transfer alocatii de stat, 23 cereri de 

schimbare domiciliu si 101 cereri de schimbare reprezentant legal ;                                                                  

- primire  si verificare cereri si documente doveditoare pentru acordarea alocaţiei de stat conform 

Legii nr. 61/1993, întocmirea lunara a borderoului centralizator cu beneficiarii  ; 

- primire  si verificare cereri si documente doveditoare pentru acordarea indemnizatiei pentru 

crestere copil si stimulent de insertie;  

- întocmirea lunara a borderoului centralizator cu beneficiarii; 

- iîntocmirea si verificarea documentelor cu privire la transferul alocatiei de stat, modul de 

primire a banilor, schimbarea reprezentantului legal si schimbarea de domiciliu ;                

- întocmirea documentelor care trebuie inantate  Instantei de Tutela pentru parintii care notifica 

intentia de a pleca la munca in strainatate  si desemnarea persoanei care se  va ocupa de intretinerea 

copilului pe perioada absentei parintilor si intocmirea de rapoarte privitoare la evolutia copilului si a 

modului in care acestia sunt ingrijiti pe o perioada de un an de zile, conform art. 105  din Legea 

272 /2004 ; 

- deplasarea lunara la Directia de Sanatate Publica Gorj pentru a ridica cantitatea de lapte praf in 

vederea distribuirii copiilor cu varste cuprinse intre 0-12 luni si intocmirea borderoului lunar pe baza 

retetelor eliberate de medicii de familie, conform Legii 321/2001- 2592 cutii (total 2016) ; 

- intocmirea anchetelor si verificarea documentelor  privind sprijinul financiar pentru acordarea 

,,Bani de  liceu‖, conform Ordinului 4839/2004 si HG 1488 /2004 ; 

- colaboreaza cu institutii locale si judetene ( Politia Locala Motru, Politia Municipiului Motru, 

unitati sanitare, DGASPC Gorj, AJPIS Gorj, etc.) in functie de cazurile identificate ; 

- iîntocmire situaţii lunare centralizatoare cu beneficiarii alocaţiilor de stat, indemnizaţiilor  

pentru cresterea copilului  si stimulententelor de inserţie, a laptelui praf si rapoarte statistice 

trimestriale  si semestriale ; 

- alte atributii stabilite prin dispozitii scrise. 

Activitatea consilierului juridic : 

- edificat si semnat pentru legalitatea documentelor intocmite in cadrul serviciului ; 

- raspuns la sesizarile cetatenilor şi a altor  instituţii locale, judetene ; 

- primeste si verifica documentele cu privire la instituirea dispozitiilor de curatela pentru minori 

conform adreselor primite de la notarii publici ;          

- asigurat corespondenta  cu Seviciul de Probatiune Gorj, instanţele de judecată, Parchetul de pe 

langă Judecatoria Motru si 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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- 323 sentinţe civile si mandate de executare privind transformarea amenzilor contraventionale in 

ore de munca in folosul comunitatii ; 

- 19 sentinţe penale si mandate de executare ore de munca in folosul comunităţii ; 

- 2 Ordonante ale procurorului privind efectuarea muncii în folosul comunitatii ;            

- primit aprox. 500 plicuri şi  întocmit prcese-verbale de înmanare/restituire a plicurilor 

transmise la Primărie în vederea înmânării persoanelor care nu au fost găsite la domiciliu de către 

agentul procedural şi care trebuie să se prezinte pentru ridicarea plicului în termenul legal ; 

- alte atributii stabilite prin dispozitii scrise. 

Activitati comune ale celor 3 compartimente din cadrul serviciului :   

- primirea, distribuirea către beneficiari şi gestionarea ajutoarelor alimentare de la U.E , derulate 

prin POAD 2016, conform prevederlor HG nr. 799/2014, ( 1640 beneficiari), precum si primirea 

cererilor şi a documentelor în vederea efectuării anchetelor sociale pentru alţi potenţiali beneficiari ; 

- au fost identificate 2100 familii/persoane singure si au fost analizate cererile si documentele 

doveditoare privind venitul net lunar realizat /membru de familie si au fost distribuite  2100 tichete 

sociale cu ocazia sarbatorilor pascale si de iarna 2016 conform Hotararilor Consiliului Local ; 

 

In cadrul Serviciului Public de Asistenta si Protectie Sociala mai sunt  : 

4.Compartimentul asistenta medicala scolara si prescolara in care se desfasoara activitati 

specifice ; 

Cabinetul medical prescolar-Gradinita nr. 1 

- consultaţii medicale- 471 copii 

- tratamente-262 copii 

- calculat zilnic ratia calorica a alimentele eliberate din magazie pentru masa copiilor, 

- efectuat triajul zilnic -170 copii ; 

- supravegheat copiii la servirea meselor ; 

- supraveghat respectarea igienei copiilor ; 

- verificat prezenta zilnica a copiilor ( 7 clase) ; 

- întocmit situatiile specifice activitatii si transmis la DSP Gorj ; 

Cabinetul medical scolar –Scoala Gimnaziala nr. 1 

- consultaţii medicale - 2659 copii ( 2150 –urban si 509- rural) 

- tratament total-1648 copii( 1345 –urban si 303-rural 

- efectuat triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta si ori de cate ori a fost nevoie-1400 copii 

(elevi si prescolari) ; 

- efectuat masuratori la clasele v-viii si 0-iv ; 

- întocmit adeverinte medicale de vaccinari ; 

- întocmit si transmis situatiile specifice la dsp gorj ; 

Cabinetul medical scolar –Scoala Gimnaziala nr. 2 

- consultaţii medicale-1150 copii ; 

- tratament total-1546 copii ; 

- transport cu ambulanta-30 copii 

- efectuat triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta si ori de cate ori a fost nevoie -1589 copii; 

- întocmit fisele copiilor ( masurat, cantarit, vaccinuri, scutiri medicale) ; 

- întocmit adeverinte medicale de vaccinari ; 

- verificarea respectarii conditiilor de igiena în clase, holuri, bai şi salile unde se depozitează 

laptele si cornul ; 

- participat la evenimentele sportive ale elevilor în vederea acordării primului ajutor ;  

- întocmit si transmis situaţiile specifice la DSP Gorj ; 

Cabinetul medical scolar –Colegiul Tehnic Motru 

- consultaţii medicale-828 copii ; 

- tratament total-1231 copii ; 

- efectuat examenul de bilant – 997 copii 
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- efectuat triajul epidemiologic dupa fiecare vacanta si ori de cate ori a fost nevoie; 

- întocmit fisele copiilor ( masurat, cantarit, vaccinuri, scutiri medicale) ; 

- calculat raţia calorică pentru fiecare copil ; 

- s-a verificat starea de sănătate a elevilor din doua clase unde au fost depistate doua cazuri de 

tuberculoza – 100 copii; 

- întocmit adeverinte medicale de vaccinari ; 

- verificarea respectarii conditiilor de igiena in clase, holuri, bai si salile unde se depoziteaza 

laptele si cornul ; 

- întocmit si transmis situaţiile specifice la dsp gorj ; 

Cabinetul medical stomatologic –Scoala Gimnaziala nr. 2 

- efectuat igiena orodentara-cursuri de preventie la Scoala Gimnaziala nr. 2 si Scoala Gimnaziala 

nr. 1(catolica) ; 

- predat tehnici de periaj dentar – 180 copii 

- s-au facut demersurile pentru dotarea cabinetului stomatologic cu mobilier si medicamente in 

conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ; 

- s-au facut demersurile necesare autorizarii cabinetului si a fost eliberata autorizatia de 

funcţionare a cabinetului stomatologic 

5.Compartimentul asistenta medicala comunitara cu activitati specifice ; 

Numar angajati -2 persoane cu contract individual de munca 

Activitati desfasurate : 

5.1.Desfăsurarea unor campanii si acţiuni de sănătate conform calendarului de promovare si prevenţie 

în sanatate pe următoarele teme : 

- Lupta împotriva cancerului- actiune stradala pentru efectuarea testului Papanicolau intr-o 

caravana mobila cu echipaj medical de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca (beneficiare fiind 230 

femei asigurate si neasigurate medical) ; 

- Ziua Mondiala a sanatatii orale- sesiune de informare a elevilor in unitatile de invatamant din 

Leurda si Plostina ; 

- Lupta împotriva tuberculozei –sesiune de informare la Scoala Generala nr. 2 ; 

- Saptamana europena a vaccinarii – actiuni de informare in comunitate; 

- Igiena personală- actiuni de informare la Scoala Generala nr. 2 ,Gradinita din Leurda, precum 

si in comunitate ; 

- Ziua mondială anti-HTA- acţiuni de informare în comunitate  ; 

- Ziua europeană anti-obezitate- actiuni de informare in comunitate ; 

- Ziua mondială ără tutun- actiuni stradale de informare prin impartirea de pliante cu aceasta 

tema ; 

- Ziua mondială anti-drog, anti-alcool- actiune stradală prin imparţirea de pliante informative ; 

- Alimentaţia la sân –acţiuni de informare a leuzelor în comunitate ; 

- Contracepţia si planificarea familială – sesiune de informare desfasurată la Scoala Plostina 

unde au participat aprox. 40 femei (inclusiv de etnie rromă); 

- Ziua internatională a varstnicului- campanie de testare a glicemiei si măsurarea TA organizată 

in comunitate (in fata Primariei) ; 

- Ziua europeană a antibioticelor- informari in comunitate prin impartirea de pliante ; 

- Lupta impotriva diabetului- informări in comunitate ; 

- Violenta domestică- informari incomunitate ; 

5.2. Au fost identificaţi un număr de 70 copii care au participat la acţiuni de sănătate, anunţarea din 

timp a vaccinării, înscrierea la şcoli şi pe listele medicilor de familie, pregătirea pentru diferite 

activitati si spectacole ( organizarea spectacolului de zilele Motrului, de sarbatorile de iarne si de ziua 

romilor organizată la Ploştina). Au fost distribuite în urma acestor acţiuni de sănătate : ghiozdane, 

rechizite si produse de igiena personală si orală acordate de la INSP Bucuresti ; 

5.3 . Au fost consiliate lunar  aprox. 11 femei gravide si lehuze  cu privire la cresterea si dezvoltarea 

copilului si controale medicale periodice ; 
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5.4. au fost desfăşurate actiuni de sănătate la persoanele vârstnice, aprox. 100 persoane au beneficiat 

de masurarea tensiunii arteriale si determinarea glicemiei ; 

5.5. Au fost monitorizate  15 persoane diagnosticate cu TBC carora li s-a distribuit tichete valorice (50 

lei) acordate de la DSP Gorj. 

5.6. Participarea la sedintele lunare organizate la DSP Gorj, pentru raportarea activitatii desfasurate , 

transmiterea documentelor de evidenta si primirea materialelor informative pentru distribuirea in 

comunitate . 

Seful de serviciu a coordonat activitatile desfasurate in cadrul serviciului astfel : 

- primit si distribuit corespondenta aferenta specificului fiecarui compartiment si urmarirea 

ducerii la indeplinire a solicitarilor/sesizarilor/reclamatiilor ; 

- semnat documentele intocmite in cadrul serviciului privind acordarea ajutoarelor , alocatiilor, 

indemnizatiilor si a oricarui document intocmit  in cadrul serviciului ; 

- asigurat instruirea  personalului din cadrul Serviciului Public de Asistenta si Protectie Sociala 

privind protectia si securitatea in munca, cat si a asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap, respectiv pentru un nr. de 104 angajati ; 

- asigurat  instruirea personalului din cadrul serviciului pentru situatii de incendiu pentru 24 

angajati din cadrul serviciului ; 

- intocmit situatii statistice, chestionare, etc,  solicitate de catre diferite institutii  in conformitate 

cu prevederile legislaţiei in vigoare ; 

- intreprins demersurile necesare pentru înfiintarea serviciilor sociale  ce vor fi furnizate în 

scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale, solicitând consultanţa şi sprijin altor 

instituţii judeţene conform prevederilor Legii nr. 292/2011 – asistentei sociale- au fost 

înfiintate trei servicii sociale ; 

- am facut demersurile în vederea licenţierii serviciilor sociale înfiinţate - au fost acordate 

licenţe de funcţionare provizorii 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 în vederea adoptării de hotărâri ale Consiliului Local unde 

necesită această în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- întocmit Raportul de măsuri şi acţiuni în 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 Dispozitii ale Domnului Primar. 

 

 

COMPARTIMENTUL  EXPERT  RROMI 

              

            Activitatea acestui Compartiment constă in soluţionarea diverselor probleme ale cetătenilor de 

etnie rromă, implementarea si 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. 
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                 Familiile de etnie rromă din municipiul Motru au acces la serviciile medicale, medicii de 

familie asigură un tratament egal si au atitudine nondiscriminatorie în practica de zi cu zi. 

                 S-au derulat periodic activităţi de informare, instruire sanitară si educaţie pentru sănătate la 

nivelul comunităţii. 

                 Interesul pentru educaţie din partea copiilor rromi care frecventează cursurile 

învăţămantului preşcolar, primar, gimnazial, liceal a crescut. Copii famiilor de rromi căldărari din 

localităţile Ploştina si Insuraţei au reusit sa se integreze in colectivitate datorită consilierii de care au 

beneficiat prin compartimentul ce funcţionează în 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 în clasele 5-8. 

Familiile de rromi au mai fost consiliate de asistent medical comunitar si mediator sanitar si 

de cadre didactice,psihologi si functionari care au purtat discutii pentru ameliorarea dificultatilor de 

comunicare si stimularea interesului copiilor pentru scoala 

                Există la Casa de Cultura un ansamblu care activează cu un numar mare de copii dintre care 

o mare parte sunt de etnie rroma si este condus tot de un maestru de etnie rroma.Copii de etnie rroma 

din localitaţile Ploştina si Insuraţei au paticipat si la zilele Municipiului Motru prezentand un dans 

tradiţional, de prezentarea acestui moment s-au ocupat asistentul medical comunitar si mediatorul 

sanitar din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitară. 
    De asemenea in data de 8 septembrie a fost organizată „  Ziua Naţională a rromilor‖ când a 

avut loc un complex de manifestări  cultural educative centrate pe aspecte specifice etniei rrome şi 

integrare in societate: prezentarea portului tradiţional, muzică şi dansuri tradiţionale, prezentarea 

meşteşugurilor tradiţionale, momente artistice susţinute de copii rromi, preparate culinare specifice, etc. 

    Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, in cadrul festivalului - concurs  „ Colinde si Cântece de 

Crăciun „ copii rromi au participat cu  momente de dansuri  si cântece  traditionale. 

                Din punct de vedere social cetăţenii de etnie rroma  beneficiazp de aceleaşi drepturi ca si 

cetăţeni români si anume: ajutoare sociale, ajutoare de urgenta, ajutoare pentru incalzire, pachete 

cadou cu ocazia sarbatorilor de iarnă  si de Paşte, burse sociale si de studiu. 

                S-au organizat întalniri între autorităţile locale si reprezentanţii de etnie rroma in scopul 

rezolvarii problemelor cu care aceştia se confrunta. 

                Printre problemele ridicate si soluţionate  de cetăţenii de etnie rroma amintim :- întocmirea 

diferitelor cereri pentru cetăteni rromi pentru eliberarea de documente; 

                 Cetăţenii Municipiului Motru au beneficiat gratuit de efectuarea testului PAPANICOLAU, 

aceasta testare s-a efectuat într-o caravană mobilă cu medici din cadrul Institutului Oncologic din Cluj 

unde au participat si femei de etnie rromă în campania ‘‘Lupta împotriva Cancerului de Col 

Uterin‘‘susţinută de asistentul medical comunitar si mediatorul sanitar din cadrul Compartimentului 

Asistenţă Medicală Comunitară. 

           Compartimentul expert rromi este în  permanenţă legatura cu liderii pe plan local si judeţean ai 

etniei rrome, cu reprezentantul biroului judeţean în vederea soluţionarii tuturor problemelor cetatenilor 

de etnie rroma din Municipiul Motru. 

 

DIRECTIA DE CULTURA , ACTIVITATI DE SPORT SI TINERET  
 

Casa de cultură a municipiului Motru, ca instituţie de interes public, având personalitate 

juridică, funcţionează sub autoritatea Consiliului Local.  

Casa de cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe în domeniul educaţiei permanente, al 

culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane. 

Principalele obiective care au stat în atenţia instituţiei în anul 2016 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; 
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 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 profesională continuă. 

În 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 2016 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 Minulescu, Ion Creangă, Theodor Aman, George Topârceanu, 

Octavian Goga, Nicolae Tonitza, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Adrian Păunescu, Nicolae Labiş 

etc.).  

Aceste manifestări culturale au fost realizate în colaborare cu alte instituţii (instituţiile de 

învăţământ 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, spectacole omagiale şi aniversare 

cu prilejul zilelor de 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naţionale şi aniversarea poetului naţional Mihai 

Eminescu; 24 Ianuarie – Unirea Principatelor; 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii; 25 mai – 50 de 

ani de existenţă a oraşului Motru; 1 Iunie – Ziua Copilului; 8 septembrie – Ziua Romilor; 9-11 

septembrie – Zilele Municipiului Motru, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, 8 decembrie – 

Ziua Constituţiei. 

În domeniul artelor plastice se reliefează, ca manifestări de amploare, ediţia a 7-a a Salonului 

internaţional de pictură „Arte mici‖ (ianuarie – martie 2016), manifestare de tradiţie organizată de 

artistul plastic Florin Preda-Dochinoiu în 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‖ în parteneriat cu Direcţia de 

Cultură, Activităţi de  Sport  şi  Tineret precum şi vernisarea operelor sculpturale donate comunităţii 

motrene de către organizatorii Festivalului Internaţional al Artelor Vizuale „GorjFest‖ 2016, lucrări ce 

urmează a fi expuse în diverse zone ale municipiului. În colaborare cu Secţia externă de arte plastice a 

Şcolii Populare de Arte Tg. Jiu, Clubul Copiilor Motru şi unităţile de învăţământ au fost realizate în 

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 promovarea creaţiei populare contemporane din zonă, precum şi 

a obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei:  

– 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 în scenă a unor datini şi obiceiuri (spectacol de colinde şi obiceiuri de iarnă la 

Primăria mun. Motru şi la diverse instituţii şi întreprinderi) precum şi organizarea  Festivalului de 

colinde şi cântece de Crăciun „CRĂCIUNUL - TRADIŢIE şi MODERNITATE‖ ediţia a VII-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, Crainici, Glogova, Valea 

Mănăstirii, Samarineşti, Văgiuleşti etc). 
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De asemenea, Casa de Cultură a avut în vedere susţinerea şi promovarea creaţiei literare 

motrene, în cursul anului 2016 fiind organizate lansări de carte: Mircea Tutunaru – „Întoarce, 

Doamne, ceasul‖, „Călător printre stele”; Ion Sabin Cerna – „Singurătăţile‖, „Între pământ şi cer”; 

Romulus Modoran – „Management performant‖. În colaborare cu Editura TipoMoldova a fost lansat 

volumul 4 al lexiconului „Un dicţionar al scriitorilor români contemporani", cu participarea 

directorului editurii, scriitorul Aurel Ştefanachi, a scriitorului şi criticului literar Ion Popescu-

Brădiceni, redactor asociat, precum şi a scriitorilor gorjeni Doru Fometescu, Vasile Ponea, Ion Elena, 

Ion Căpruciu, George Drăghescu, Victoriţa Stolojan Munteanu şi a criticului literar Ion Trancău, în 

paginile acestui lexicon fiind prezenţi şi poeţii motreni Mircea Tutunaru şi Ion Sabin Cerna. Începând 

cu luna noiembrie 2016 a fost înfiinţat cenaclul „Lămurele‖ ce reuneşte tineri pasionaţi de literatura 

contemporană.  

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.  

În cursul anului 2016 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 caritabil „Cadoul de 1 martie‖, proiectul educativ „Împreună pentru pace‖, 

proiectul educaţional „Concurs Halloween‖, activităţi cultural-educative cu specific de Crăciun, 

festivităţi de început de an şcolar etc.  

Începând 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 în sala de festivităţi de la sediul din Parcul Central, în aer liber (pe platoul din 

faţa Casei de Cultură, în Piaţeta Primăriei şi în Parcul Primăriei, Parcul Central şi Parcul Minerul) şi în 

spaţii private (Salonul Oglinzilor din Complexul Ghiocela). Ediţia 2016 a Salonului de pictură „Arte 

mici‖, manifestare culturală de amploare internaţională organizată în parteneriat cu Casa de Cultură s-a 

desfăşurat în Catedrala Ortodoxă Motru şi în foaierul Casei de Cultură. Considerăm că întreprinderea 

tuturor demersurilor necesare reluării activităţii în 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 în domeniul 

educaţiei permanente  şi a avut ca obiective principale: dezvoltarea generală şi armonioasă a 

personalităţii umane, transmiterea şi asimilarea 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). 

 

 

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 în 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 într-un loc al întâlnirii şi un centru 

pentru dezvoltarea comunitară. Identitatea culturală şi locală  
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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. Toate acestea demonstrează că biblioteca publică deţine un rol social special în 

comunitate, iar serviciile oferite de către aceasta sunt axate pe îndeplinirea 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 înțelege rolul pe care biblioteca îl are de a crea legătura între familie 

și școală și de a contribui la formarea educației civice și a personalității fiecăruia, indiferent de vârstă.  

Astfel  fondul de carte existent în cadrul bibliotecii la 01.01.2016 a fost de 35894  volume, în 

valoare de 60.189,60 lei. În anul 2016 s-au achiziționat 67 volume în valoare de 3. 201,45 lei. Din 

acestea un  nr. de 10 de volume în valoare de 3201,45 lei au fost achiziționate din fondul alocat de 

Primăria Mun. Motru, iar restul de 57 volume au fost achiziţionate din donaţii. 

Fondul de carte existent în cadrul bibliotecii la 01.01.2016 este împărțit în două depozite: 

 1. cu acces liber la raft un procentaj de 60%  

             2. depozitul legal de carte 40%  

În perioada anului 2016 au fost înregistraţi 2091 de cititori noi înscrişi (14% cu studii 

superioare, 18% cu studii medii, restul studenţi şi elevi). Frecvenţa utilizatorilor în anul 2016 a fost de 

10.390/an, în medie 20 utilizatori zilnic care împrumută documente la sală sau la domiciliu şi 

utilizează calculatoarele. 

        Numărul documentelor utilizate este de 22.800 cărţi (33% din cărţi fiind 

utilizate în bibliotecă, iar restul sunt împrumutate la domiciliu). 

 

 

MĂSURI DE ASIGURARE A ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE DE CĂTRE  

POLIŢIA LOCALĂ MOTRU 

 

Activitatea Serviciului Politie Locala Motru in anul 2016 

I. PREZENTARE GENERALA 

 

             Politia Locala Motru a fost infiintata 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 2016 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: 
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               1. Compartiment Ordine Publica  

               2. Compartiment Dispecerat-Monitorizare 

               3. Compartiment Instruire si Securitate in munca 

3. Compartiment Circulatie  

4. Compartiment Disciplina in 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. 

31/2016.  

La executarea activitatilor si misiunilor specifice au participat un numar de 42 de politisti locali  

(respectiv 41 din luna iunie 2016) din cadrul Biroului Ordine Publica, Dispecerat-Monitorizare, 

repartizaţi pe sectoare, zone de responsabilitate si posturi fixe de ordine publica si 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, in funcţie de situaţia operativa, pentru 

asigurarea unui climat optim de ordine si linişte publica; 

- pe schimbul III, in baza Planului de Cooperare cu Politia Municipiului Motru si in 

functie 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 politistilor 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, in baza competentelor stabilite prin lege. Pe aceasta linie au fost rezolvate un 

număr de 274 de sesizări adresate direct instituţiei, in scris sau telefonic, dintre acestea 184 referindu-

se la blocarea sau ocuparea locurilor de parcare rezervate. 

- 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 in incinta unitatilor de invatamant.  

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 2016, 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 in acest sens cu ocazia Zilelor Municipiului Motru si manifestarilor 

cultural-artistice organizate in perioada sarbatorilor de iarna, nefiind înregistrate 

evenimente negative; 
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- asigurarea fluentei traficului rutier impreuna cu politistii locali din cadrul 

Compertimentului Circulatie, atât cu ocazia manifestarilor cultural-sportive, cat si 

cu ocazia efectuării unor lucrări la partea carosabila si in perioada de iarna, in 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 in acest sens, la adunarile publice in baza Legii nr.60/1991, la 

manifestarile ocazionate de Ziua Nationala a Romaniei, precum si la alte 

manifestari cultural-artistice si comemorative organizate pe raza municipiului; 

- asigurarea securitatii panourilor de afisaj electoral in perioada celor doua campanii 

electorale  organizate in anul 2016; 

- monitorizarea si verificarea periodica a zonelor afectate de alunecari de teren din 

satul Dealul Pomilor; 

- 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. 

            Asigurarea ordinii publice si pazei la obiectivele menţionate s-a făcut atât cu personal 

contractual cat si cu politisti locali in funcţie de specificul fiecărui obiectiv. 

Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 2 evenimente privind modul de asigurare a ordinii 

publice si pazei obiectivelor in posturi fixe, respectiv: 

- in luna Februarie, datorita parasirii postului de paza de catre p.l. Copaci Cristi 

inainte de terminarea programului, persoane necunoscute au patruns in incinta C.A.Leurda cu intentia 

de a sustrage cabluri electrice. Acestea au fost identificate si prejudiciul recuperat in intregime; 

- in luna Septembrie, ref. Constantinescu Ion s-a prezentat la intrarea in serviciu sub 

influenta alcoolului fiind inlocuit ulterior cu un alt politist local. 

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. 78/18.03.2016, 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. 
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De asemenea in urma implementarii si folosirii in activitatile specifice politiei locale a 

sistemului public de supraveghere video instalat pe raza municipiului au fost efectuate un numar de 65 

de interogari in sistem la solicitarea Politiei Mun. Motru, Judecatoriei precum si Parchetului de pe 

langa Judecatoria Motru, cu ajutorul imaginilor surprinse fiind identificati si trasi la raspundere 

faptuitorii mai multor fapte de distrugere, furt, fapte cu violenta si scandaluri in locurti 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 2016. 

 

            B) Compartimentul Circulatie – avand in vedere prevederile Legii politiei locale nr. 

155/2010 precum si Planul de cooperare incheiat cu Politia Municipiului Motru, pe parcursul anului 

2016 politistii locali din cadrul Compartimentului Circutatie Rutiera au desfasurat activitati specifice 

in vederea asigurarii fluentei traficului rutier in zona desfasurarii unor manifestari cultural-sportive, 

religioase sau comemorative, precum si in zona desfasurarii unor lucrari pe drumurile publice care au 

implicat devierea circulatiei rutiere.  

            De asemenea politistii locali din cadrul compartimentului au fost prezenti impreuna cu politistii 

rutieri pe itinerariile si locurile stabilite in cadrul Politiei Mun. Motru, fiind organizate periodic actiuni 

comune in vederea prevenirii si combaterii faptelor contraventionale la regimul circulatiei pe 

drumurile publice, precum si hotararilor C.L.Motru pe aceasta linie, asigurarea fluentei traficului rutier 

in diferite zone al orasului si cu ocazia unor manifestari publice, in limita  atributiile staliblite prin 

Legea politiei locale. 

             In baza Legii 421/2001, pe parcursul anului 2016 au fost identificate un numar de 16 

autovehicule abandonate sau fara stapana, pentru acestea demarandu-se procedurile legale in vederea 

ridicarii de catre proprietarii sau detinatorii legali. 

 

C) Compartimentul Disciplina in constructii, Protectia Mediului si Afisaj stradal – 

lucratorii compartimentului au desfasurat activitati comune cu angajatii Serviciului Urbanism din 

cadrul Primarirei Mun. Motru, fiind desfasurate un numar de 103 actiuni comune si verificari pe linia 

respectarii prevederilor legale privind autorizarea constructiilor, protectia mediului si afisajul stradal. 

Au fost verificate  un numar de 19 sesizari privind efectuarea unor lucrari de constructii cu 

incalcarea prevederilor legale, sau incalcarea prevederilor legale privind afisajul stradal. 

            Pe linie de protectia mediului, lucratorii compartimentului imperuna cu echipajele de ordine 

publica si lucratorii Comp. Control Comercial din cadrul serviciului au desfasurat activitati specifice in 

baza atributiilor stabilite prin Legea Politiei Locale, dupa cum urmeaza: 

o 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. 

o impreuna cu angatatii Primariei Motru lucratorii compartimentului au 

participat la verificarea si solutionarea unor sesizari privind modul de 

depozitare necontrolata sau abandonarea deseurilor; 

o s-a actionat in zona rurala in vederea informarii si verificarii masurilor 

stabilite privind curatarea santurilor si rigolelor in dreptul proprietatilor 

riverane drumurilor publice.  

 

E) Compartimentul Control comercial – in anul 2016 politistii locali din cadrul 

compartimentului au actionat permanent in Piaţa Centrala si pe toata raza municipiului in vederea 

punerii in aplicare a Hotărârilor Consiliului Local privind activitatea comerciala si comertul stradal, 

accesul si tranzitarea municipiului de catre vehiculele de tonaj mare si in regim de taxi. 
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In acest sens, s-a colaborat permanent cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, pe 

parcursul anului politistii locali repartizaţi desfăşurând următoarele activităţi: 

o au fost efectuate un număr de 408 controale si verificari la  agentii 

economici si producatorii agricoli care isi desfasoara activitatea in Piata 

Centrala; 

o au fost efectuate un număr de 167 controale pe raza municipiului Motru, 

privind comertul stradal in perioada sarbatorilor; 

o au fost efectuate un număr de 185 controale privind autorizaţia de 

funcţionare si profil de activitate; 

o s-a verificat permanent existenta Permisului de Libera Trecere conform 

H.C.L. 69/2009,  

o s-a actionat in vederea punerii in aplicare a H.C.L. nr. 76/2013 modificata 

prin H.C.L. 53/2016, privind stabilirea regimului de aprovizionare a 

agentilor economici in Piata Centrala; 

o au fost verificate societatile comerciale care desfasoara activităţi de 

taximetrie, urmărindu-se respectarea prevederilor legale privind 

desfăşurarea acestei activităţi si punerea in legalitate a conducătorilor auto 

pentru desfăşurarea activităţii de taxi; 

o impreuna cu reprezentantii primariei, cu ocazia manifestarilor organziate pe 

raza municipiului au fost verificati agentii economici care au desfasurat 

activitati comerciale in 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 solicitari au insotit lucratorii serviciului mentionat in vederea punerii 

in legalitate a unor persoane fara posibilitatea deplasarii. 

 

G) Compartimentul Instruire si Securitate in munca – politistii locali din cadrul 

compartimentului au asigurat lunar pregătirea politistilor locali in 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 sportiva a personalului, fiind prelucrate tehnici specifice de 

autoapărare si folosire a forţei in limitele legii. 

            In ceea ce priveste starea disciplinara, pe parcursul anului 2016 au fost constatate 2 abateri 

disciplinare, fiind sanctionati disciplinar Ag. Copaci Cristi si Ref. Constantinescu Ion pentru 

nerespectarea regulamentelor interne si de functionare. 

In cursul anului 2016 insp. Chircu Laurentiu 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 2016 la 

diminuarea numarului de politisti locali din dispozitivul de ordine publica, cooperarea cu Politia Motru 

efectuandu-se ocazional in functie de  personalul aflat la dispozitie. 

Scaderea numarului de personal in serviciul de  ordine publica a fost compensata prin prezenta 

unui echipaj mobil, permanent la dispozitia dispeceratului, acesta preluand si asigurand interventia 

operativa la solicitarile ofiterului de serviciu sau sesizarile cetatenilor. 

Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul Politiei Locale Motru in anul 

2016 este următoarea: 

             - Total sancţiuni aplicate: 144 (fata de 113 in anul 2015), in valoare totala de  15.940 lei; 

- in baza Legii 61/1991 – 57 (fata de 34 in 2015); 
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- in baza Legii 349/2002, act. – 15 sanctiuni; 

- in baza H.C.L. 67/2008 -  60, (fata de 49 in 2015); 

- in baza H.C.L. 101/2014 – 5 (fata de 15 in 2015); 

- alte acte normative: 7 sanctiuni. 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANTA ANUL 2016 

 
A. ORDINE PUBLICA (efectiv 42 politisti locali) 

 

 

1.    Activitati de mentinere a ordinii si linistii publice conform Planului de Ordine si 

Siguranta Publica 

 

 

       -  Dispozitiv O.P. 

- Patrule auto 740 

- Patrulari pedestre 370 

- Pande 67 

                   -  Unitati de invatamant 617 

                   -  Parcuri  860 

                   -  Zone comerciale (Piata Centrala, etc) 366 

2.     Interventii la solicitarea O.S. / altor persoane 492 

3.     Actiuni de mentinere / restabilire a ordinii in locuri / localuri publice 270 

4.     Stari conflictuale aplanate 74 

5.     Sesizari solutionate (telefonice / scrise) 290 

6.     Actiuni de insotire si protectie a reprezentantilor primariei sau a altor persoane  428 

7.     Cooperare cu alte institutii (Politia, Jandarmi, etc)  843 

8.     Colaborari cu asociatii / organizatii neguvernamentale, personae fizice sau juridice 110 

9.     Actiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, 

sportive e.t.c. 

35 

10.     Mandate de aducere executate 2 

11.   Procese-verbalde de indeplinire a procedurii 14 

12.   Persoane legitimate. 1207 

13.   Persoane conduse la sediul politiei 66 

14.   Persoane avertizate 723 

15.   Persoane urmarite depistate 6 

16.   Activitati de asigurare a pazei obiectivelor si  bunurilor 366 

17.   Alte activitati (situatii de urgenta, sprijin acordat altor forte, etc.) 9 

 

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) 81 

3.    Actiuni demolare / dezmembrare   -      
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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  28 

3.    Alte activitati 9 

 

C. CIRCULATIE (efectiv 3 politisti locali) 

 

 

D. CONTROL COMERCIAL (efectiv 4 politisti locali) 

 

1.    Verificari si controale Piata Centrala (total) 408 

 -  Autorizatii, taxe, doc. functionare 89 

-  Marfuri, preturi, etc. 234 

- Verificari Metrologica 85 

2.    Verificări si controale comert stradal 167 

3.    Verificări si controale Autorizatii functionare ( H.C.L. 88/2008) 185 

4.    Cooperari cu alte institutii (O.P.C., D.S.V., etc.) 8 

4.    Alte activităti (sesizari, etc) - 

 

                               

 

 

 

 

 

 

1.    Activitati de fluidizare a traficului (total) 16 

 -  Zone aglomerate 5 

-  Lucrari 4 

-  Manifestari publice 7 

- Accidente rutiere - 

2.    Activitati commune cu Politia Rutiera 11 

3.    Verificari  / controale privind Permisul de libera trecere 13 

3.    Vehicule fara stapan / abandonate depistate 16 

4.    Alte activitati    - 
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II. STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A MUNICIPIULUI  MOTRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMARE  PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE CATRE 

 DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA  

IN ANUL 2016 

 
Avand in vedere: 

 Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.6/2016, prin care am fost numit 

administrator al societatii Directia Publica Motru SA si prin care mi-au fost 

incredintate atributiile functie de director general, pana la finalizarea procedurii de 

selectie conform OUG 109/2011 actualizata si HG 722/2016; 

 ‖Raportul Directorului General  privind activitatea desfasurata de catre Directia 

Publica Motru SA in Anul 2016”,  
Si urmare a adreselor dumneavoastra nr.614/09.01.2017 si nr.2600/25.01.2017, cu numar de intrare in 

unitatea noastra 741/26.01.2017, va inaintez prezenta.  

 

DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA este persoana juridica romana, aparţinând Consiliului 

Local al Municipiului Motru si Sindicatului Liber al Funcţionarilor Publici din Primăria municipiului 

Motru  desfasurandu-si activitatea in conformitate cu  legile romane si statutul societăţii.  

Scopul societăţii consta in 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 2016, conform structurii 

organizatorice funcţionale prin: 

1. Adunarea Generala a Acţionarilor (AGA) -  in cadrul societatii Directia Publica Motru 

SA (reorganizata prin HCL nr.38/28.07.2016) 

2. Consiliul de Administraţie (CA) – numit prin hotararea AGA nr.6/2014 

 

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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Structura organizatorica executiva: 

4. Director General  

 

Birouri,compartimente si sectoare de activitate functionale:  

 

5. Biroul ‖Financiar, Contabil, Administrativ, Fond locativ‖ – ce are in componenta trei 

compartimente functionale: 

 Compartiment ‖Financiar Contabil‖ 

 Compartiment ‖Administrativ, secretariat, aprovizionare‖ 

 Compartiment ‖Fond locativ‖ 

6. Biroul ‖Resurse umane, salarizare,Oficiul juridic, IT‖  

7. Birou ‖Tehnic, Electric si achizitii publice‖, ce are in componenta doua compartimente: 

 Compartiment ‖Achizitii publice si devize lucrari‖ 

 Compartiment ‖Electric‖ 

8. Biroul ‖SSM, PSI, Parc Auto‖  

9. Biroul ‖Spaţii Verzi, Întreţinere Cimitire, DDD, semne circulaţie‖  

10. Biroul Salubrizare, Mediu, avand in componenta doua compartimente: 

 Compartiment ‖Salubrizare străzi, Alei, Parcuri, Parcări Auto, Intretinere spatii‖  

 Compartiment ‖Gestionarea Deşeurilor‖ 

11. Sector ‖Administrare Întreţinere, Reparaţii Curente şi Reabilitare Fond Locativ şi Mobilier 

Urban, întreţinere marcaje‖  

12. Sector ‖Administrare Piaţă, Xerox‖  

13. Sector ‖Administrare zone agrement si strand‖ 

14. Sector ‖Administrare si gestionare adapost caini fara stapan‖  

 

 

BIROUL FINANCIAR, CONTABIL, ADMINISTRATIV 

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016 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 plãţi 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 
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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.  

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. 2016, veniturile preliminarii au fost realizate în procent de 81,71%, după cum 

urmează :  

 

- mii lei- 
Denumire  Prevederi  Realizari  Procent 

realizare  

Total venituri  7.017 5.734 81,71% 

din vânzarea produselor  56 88 157% 

din servicii prestate 6.150 4.797 78% 

din redevenţe şi chirii 480 475 98.95% 

activități diverse (taxa parcare, taxa 

piață, xerox etc.) 

228 235 103,07% 

din vânzarea mărfurilor 80 81 101,25 

venituri aferente lucrărilor în curs - 30  

alte venituri (majorări, penalități etc.) 22 25 113,63 

venituri financiare 1 3 300 

 

Cheltuielile la 31.12.2016 au fost realizate în procent de  81,01%, , după cum urmează: 

 

- mii lei- 

Denumire  Prevederi  Realizări  Procent 

 realizare  

Total cheltuieli 6.975 5.651 81,01% 



   

PPPRRRIIIMMMAAARRRUUULLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLLUUUIII   MMMOOOTTTRRRUUU   

PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPIIIUUULLLUUUIII   MMMOOOTTTRRRUUU  82 

cheltuieli cu bunuri și servicii 1.862 1.548 83,13% 

cheltuieli cu impozite și taxe 16 25 156,25% 

cheltuieli cu personalul 4.975 3.997 80,34 

alte chelt.de exploatare 121 81 66,94% 

cheltuieli financiare 1 -  

 

Structura veniturilor (preliminarii), a cheltuielilor și a rezultatelor - lei –  

 
 

Indicatori 

 

Venituri din exploatare        5.731.331 

Venituri financiare               2.841 

Venituri totale        5.734.172 

Cheltuieli de exploatare        5.651.182 

Cheltuieli financiare                - 

Cheltuieli totale        5.651.182 

Rezultat din exploatare             80.149 

Rezultatul  financiar               2.841 

Rezultatul brut             82.990 

 

Mai mult de 99 % din venituri sunt venituri din explotare, 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 2.874.008 

Datorii totale    901.051 

Patrimoniul net 1.972.957 

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     790.908 

Stocuri     107.128 

Alte active circulante  1.975.972 

Active circulante  2.083.100 
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TOTAL ACTIV  2.874.008 

Structura activelor totale  (%) 100 

- active imobilizate 27,51 

- active circulante 72,49 

  
COMPARTIMENT FOND LOCATIV 

La începutul si finele anului 2016, fondul locativ, dat in administrare, cuprindea un numar 

de 341 locuinţe, astfel: 

 115 de locuinţe sociale  

 4 apartamente in blocul nr.2 din Însuratei 

 40 apartamente in blocul T12 

 34 apartamente in blocul T2 

 49 apartamente in blocul M8 

 98 apartamente, din cele preluate de la SC Rezoprest SA (dintre care, 5 apartamente foste 

sedii de gradinita si 3 apartamente foste locatii utilizate de catre AS Minerul Motru) 

 o casa situata in Roşiuta 

Si in anul 2016 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 in 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; 

 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. 

Biroul gestioneaza, in principal, resursele umane ale societatii.  

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 in fiecare an, si in 2016, biroul ”Resurse umane, salarizare, oficiul juridic, IT”,  a avut in 

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 si salarizării personalului, respectiv a utilizării raţionale a forţei de munca  

 Colaborarea in permanenta 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 2016: 
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 Elaborarea ROF, stabilirea sarcinilor si răspunderilor pentru fiecare compartiment, birou, 

formaţie sau sector si personalul din cadrul acestora, in colaborare cu personalul de conducere 

din cadrul societăţii 

 Întocmirea si prezentarea spre aprobare a Statului de Funcţii si 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 

 Gestionarea Registrului Electronic de Evidenta Informatizata a Salariaţilor 

 Fundamentarea fondului de salarii in toate componentele sale  

 Organizarea si funcţionarea, potrivit legii, a comisiei tehnice de încadrare – promovare 

 utilizarea cu exigenta maxima a fondului de salarii aprobat, urmărirea încadrării fondului de 

salarii calculate in fondul de salarii admisibil 

 Întocmirea situaţilor statistice privind activitatea de salarizare 

 Întocmirea dărilor de seama statistice sau de activitate 

 Întocmirea CIM si actele adiţionale la acestea. 

 Întocmirea dosarelor fiscale individuale conform reglementarilor in vigoare. 

 Planificarea concediilor de odihna si tinerea evidentei efectuării acestora. 

 Asigurarea creării băncii de date privind evidenţa personalului; 

 Întocmirea ştatelor de plată pe baza pontajelor primite; 

 lunar, depunerea dosarelor, cuprinzand certificatele medicale, la Casa de Sănătate Gorj in 

vederea recuperarii sumelor datorate din  FNUASS; 

 eliberarea la cerere,  de adeverinţe personalului solicitant; 

 gestionarea fişelor de evaluare pentru perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016. 

Concomitent, s-au transmis informări si date privind desfăşurarea activităţilor specifice, rapoarte, 

propuneri de acte de reglementare pentru avizare. 

In colaborare cu sectorul ‖Administrare,  reparaţii curente si reabilitate fond locativ si mobilier 

urban, întreţinere marcaje‖, 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 2016 s-a realizat prin transformarea si/sau reorganizarea 

interna, pastrandu-se numarul total de posturi existent la nivelul celor aprobate pentru anul 

2015.  

Numarul mediu de salariati (rezultat prin insumarea efectivelor zilnice prezente la 

serviciu, excluzand persoanele aflate in concedii fara plata la cerere), in 2016, a fost 137,  iar 

numarul de personal angajat, existent la data de 31.12.2016, a fost 134, din care 25 navetisti. 

De asemenea, in anul 2016 si-au incetat raporturile de munca un numar de 11 angajati, 

dintre care o persoana pentru pensionare limita de varsta. 

In anul 2016, activitatea desfăşurata in cadrul biroului, din punct de vedere al Oficiului 

juridic, a vizat următoarele: 

 asigurarea si răspunderea privind organizarea si desfăşurarea in bune condiţii a activităţii 

juridice de drept al muncii, administrativ si comercial 

 asigurarea  asistentei juridice in domeniul dreptului muncii si comercial 

 reprezentarea in fata instantelor de judecata (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 sentintelor irevocabile catre Birourile Executorilor Judecatoresti, pentru 

recuperarea creantelor si evacuarile efective in cazul rezilierilor contractelor de inchiriere; 

 Crearea de decizii ale directorului societatii Direcţia Publică Motru SA şi răspunderea privind  

legalitatea lor 
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 consilierea si verificarea juridica a documentelor la solicitarea birourilor si compartimentelor 

Directiei Publice Motru SA; 

In anul 2016 s-au incheiat: 

o contracte de inchiriere spatii in Piata Centrala Motru si urmarirea celor incheiate in anii 

anteriori – 6 contracte noi - contracte de prestari servicii de DDD – 6 contracte noi 

o contracte de inchiriere spatii cu destinatia de locuinta 22 noi contracte  

o contracte de prestari servicii de salubrizare – 33 contracte noi 

o De asemenea, in anul 2016 au existat un numar de 28 de dosare inaintate de catre 

societate  pe rolul instantelor de judecata, iar in urma sentintelor definitive, au fost 

inaintate catre executorul judecatoresc un numar de 10 dosare in vederea recuperarii 

creantelor restante. 

 

BIROU PROTECȚIA SSM, PSI, PARC AUTO  

 

 În anul 2016, activitatea biroului pe linie SSM: 

- S-a verificat respectarea normelor specifice sănătății și securității în muncă, potrivit 

legislației în vigoare 

- 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.      
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    
Activitatea Pază: 

- 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 

   Activitatea Parc 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 
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- 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 

- A ținut evidența reviziilor tehnice periodice (ITP) și a reparațiilor curente și capital auto 

- Realizarea FAZ-urilor pe baza foilor de parcurs 

     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 SPAŢII VERZI, ÎNTREŢINERE CIMITIRE DDD, SEMNE CIRCULATIE 

In anul 2016, in cadrul acestui birou, obiectivele avute in 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: 

o decaparea surplusului de strat vegetal si completarea in zonele unde era necesar 

o nivelarea rondurilor cu trandafiri 

o semănarea de gazon (acoperirea acestuia cu nisip si menţinerea in stare de umiditate optima). 

 Aceste lucrări s-au executat cu scopul de a îndepărta denivelările existente si de a aduce la 

acelaşi nivel întreaga suprafaţa, pe Strada Macului (zona cuprinsa intre Manufactura de Motru si Casa 

de Cultura), Strada Teilor (zona cuprinsa intre complex mijloc-intersectie D.J) si zona blocurilor J3 – 

J6 – I2 . 

Un obiectiv important, al acestui sector, ramane in continuare plantarea de arbori si arbuşti 

ornamentali. In anul 2016 s-au plantat un numar de 150 puiet de arbori (mesteacăn, tei, artar). 

Zonele avute in vedere au fost parcurile si arterele principale cum sunt: 

- Piaţeta sediu – tei 

- Parcul Central – mesteacăn, tei 

- Zona bl. M15, M12, Primărie – înlocuirea teilor dezafectaţi 

- Strada Macului – tei si mesteacăn 

- Strada Motrului – mesteacan 

Pentru toti pomii plantati au fost confectionati si montati tutori de protectie. 

 Pentru spatiile special amenajate pentru plantarea de flori de sezon, au fost achiziţionate si 

plantate in conditii optime peste 3 000 fire de Panseluţe, 2 000 Targete, 2 000 Gonzolia. De asemenea, 
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pe suportii montaţi pe stâlpii de iluminat de pe Bulevardul Trandafirilor şi strada Minerului s-au 

achizitionat si pus  ghivece cu flori - Muşcate curgătoare. 

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 in 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. Toamna si primăvara 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 2016 s-au executat lucrări de deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie 

la Grădiniţa şi Creşa nr.1 Motru, precum şi la asociaţiile de propritari si la societati comerciale cu care 

societatea are incheiate contracte. 

 

BIROUL SALUBRIZARE MEDIU 

 

Conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor, 

acest sector, a asigurat, in principal, salubrizarea municipiului Motru prin: 

- întreţinerea parcurilor din municipiu; 

- întreţinerea parcărilor auto; 

- precolectarea, colectarea şi transportul 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 regional special amenajat; 

- măturatul, spălatul, 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: SC Polaris Mediu SRL, SC Bebgreen Recicle SRL, SC Bene International SRL); 

- colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 

- populaţiei; 

- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 

demolări; 

- S-a urmarit neutralizarea deşeurilor de pe spaţiile publice şi private (care pot afecta domeniul 

public), în colaborare cu organele abilitate, ce pot deveni focare de infecţie. 

 

Activitatea biroului este impartita in doua compartimente, respectiv:  

 

Compartiment – Salubrizare strazi, alei, parcuri, parcari auto, intretinere spatii 
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In cursul anului 2016, compartimentul maturat stradal si-a organizat activitatea actionand  

permanent pentru cresterea calitatii privind activitatea de salubrizare a orasului (maturatul strazilor, 

aleilor pietonale, parcarilor auto, rigolelor, golirea pubelelor stradale). 

Aceasta activitate se desfasoara in  urmatoarele zone : 

 B-dul Trandafirilor  Micro I 

 B-dul Garii  Micro II 

 Strada Minerului  Strada Artarului 

 Strada Tineretului  Strada Molidului 

 Strada Margaretei  Strada Marului 

 Aleea Muncii  Strada Motrului 

 Aleea Carol Davila  Parc Minerul 

 Aleea Liliacului  Parc zona T-uri 

 Strada Macului  Piateta Primarie 

 Strada Teilor  Trotuare Romarta - Posta 

 Aleea Toporasilor  Alei pietonale si parcari auto 

 Aleea Pietei  

 Aleea Solitarilor  

 Aleea Crizantemei  

 Strada  Primaverii  

 Strada Parcului  

 Strada Parangului  

 Strada Motrului  

 Strada Constructorului  

 B-dul Trandafirilor  

 

Prestarea activitatilor de maturat si intretinerea cailor publice s-a executat astfel incat sa se 

realizeze continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, asigurand totodata calitatea 

serviciului prestat. 

Maturatul stradal se aplica pe carosabil, pe trotuare, in piete , in locuri de parcare sau pe 

suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, in parcuri, in locuri de odihna si de agrement. 

 Totodata se colecteaza  si indeparteaza obiectele  aruncate pe jos, pe spatiile verzi , sau in 

cosurile de gunoi  in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public. 

In acest scop au fost amplasate 630 de cosuri stradale pe raza municipiului Motru. Pe aceste 

cosuri au fost lipite stikere de informare despre serviciul de salubrizare. 

Activitatea de intretinere a curateniei strazilor se efectueaza pe toata durata zilei in doua 

schimburi.  

Cu aportul celor 15 de angajati la acest compartiment, s-au maturat zilnic aproximativ 60000 

mp si efectuat cate 8 ore de ecologizare. Prestatia consta in strangerea noroiului, nisipului, prafului, 

deseuri vegetale, pamantului rezultat din razuire rigolelor si golirea cosurilor stradale. 

Razuitul rigolelor se realizeaza anterior sau concomitent cu operatia de maturare si consta in 

curatatul rigolelor cu lopata. 

Operatiunea de spalare si stropire se executa pe timp de vara pentru a crea un ambient cat mai 

placut si pentru a nu fi afectati pietonii, autovehicolele, vitrinele si mobilierul stradal din cauza 

prafului. 

Pe perioada de iarna sa efectuat deszapezirea constand in activitati de curatat  zapada de pe 

trotuare, spart gheata, incarcat si transportat zapada si gheata. 

Intretinerea cismelelor stradale se face tot in cadrul acestui compartiment, constand in spalarea, 

curatarea si dezinfectarea periodica. 
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Compartiment –  Gestionare  Deseuri  

 Colectarea separata a deseurilor reprezinta un pas important in dezvoltarea sistemului de 

management al deseurilor si este in deplina conformitate cu legislatia existenta, care impune sa se 

reduca procentul cantitatii de deseuri depozitate, fapt realizat de catre  Directia Publica Motru SA 

diminuand astfel cu peste 15% cantitatea de deseuri. 

Formatia, Gestiunea Deseuri este compusa din 16 muncitori si 2 dispeceri si are ca obiect de 

activitate colectarea deseurilor municipale – menajere si reciclabile , colectarea deseurilor electrice si 

electronice si colectarea deseurilor din surse de iluminat. 

Unitatea noastra are contracte de salubrizare incheiate cu 17 Asociatii de Proprietari, 21 

persoane fizice, 15 institutii de stat si 319 societati comerciale. 

 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. 

Pentru gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii 

impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei,au fost dotate cu europubele  gospodariile din 

cartierele 8 Martie  si Stiucani, Plostina, Insuratei, Leurda, Rosiuta, Horasti  si  Dealul Pomilor  

urmand ca in anul 2017  sa se imparta europubele si in gospodariile in care nu s-au distribuit, in limita 

stocului disponibil. 

Colectarea si transportul deseurilor menajere la sate se face in sistem din ‗‘ poarta in poarta‘‘ 

saptamanal. In acest sens s-au impartit saci, materiale si pliante informative despre selectarea 

deseurilor menajere ―din poarta in poarta‖ cat si prin intermediul televiziunii locale. 

Trimestrial se desfasoara, Campania de informare si colectare a deseurilor din echipamente 

electrice si electronice. 

 Pentru depozitarea deseurilor din constructi a fost amenajat un teren autorizat de catre 

Primaria Municipiului Motru, pentru a evita depozitarea necontrolata a astfel de deseuri din constructii 

si demolari. 

In anul 2016 a  fost depozitata la groapa conforma a SC Polaris Mediu SRL  o cantitate de 

3127,44 tone de deseuri municipale  si colectata o cantitate de 172 tone deseuri reciclate. 

Pentru buna desfasurare a activitatii din cadrul compartimentului Gestionare Deseuri, au fost 

incheiate contracte de colaborare cu:  Polaris Mediu SRL,  Ecotic SRL,  Ecopneu SRL,  Stericycle 

Romania SRL,  Confiplus SRL,  Crilelmar SRL. 

 

SECTOR ADMINISTRARE ÎNTREŢINERE, REPARAŢII CURENTE ŞI REABILITARE 

FOND LOCATIV, MOBILIER URBAN,  

INTRETINERE MARCAJE  

 

In  anul 2016, acest sector a efectuat, prin personalul sau, următoarele lucrări: 

- Lucrari de intretinere parcari pe raza Municipiului Motru constand in marcarea si 

inscriptionarea acestora; 

- Lucrari de intretinere mobilier pe raza Municipiului Motru, constand in reparatii banci si 

spatii de joaca; 

- Confecționarea și montarea de băncuțe noi; 

- Lucrari de marcaje stradale, treceri de pietoni; 

- Confectionat panou publicitar pentru Primaria Pades; 

- Reparatii pod loc. Plostina; 

- Confectionat grilaje metalice la Centrul de Afaceri Leurda; 

- Reparatii la Scoala Gimnaziala Plostina; 

- Reparatii la subsolul Primariei Motru; 

- Confectionat rampa persoane cu dizabilitati la Bl. H15, Sc.1; 

- Montat faianta si gresie la Gradinita Nr.1 Motru; 

- Confectionat si montat panouri de afisaj pentru alegerile electorale; 
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- Confectionat si montat sectii de votare; 

- Lucrari de reparatii si igienizare la sediul ALDE; 

- Reparatii la Sala de sport; 

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 2016 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 masuri de deszăpezire si de deblocare a cailor de acces in Piaţa 

in 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. 

 

BIROUL TEHNIC / compartiment ELECTRIC 

 Activitatea acestui birou a constat in: 

Pe linie tehnică: 

o întocmirea devizelor antecalcul pentru lucrările ce urmau a se efectua, conform 

comenzilor, de către Direcţia Publică Motru SA 

o întocmirea situaţiilor de lucrări /devize postcalcul pentru lucrările executate 

o colaborarea cu compartimentele de specialitate şi asigurarea consultanţei tehnice în 

limita competenţelor 

o 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 

o întreţinerea iluminatului public de pe raza municipiului Motru (corpuri de 

iluminat, lămpi, aparatura de conectare/deconectare, etc) 

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 
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o asigurarea funcţionarii in condiţii optime si remedierea defecţiunilor de natura 

electrica la instituţiile aparţinând Primăriei Municipiului Motru, scoli, spital, biserici, etc. 

 

 

SECTOR ”ADMINISTRARE ZONE DE AGREMENT SI STRAND” 

 

Prin HCL nr.84/30.04.2015 a fost dat in administrarea societatii obiectivul ‖Zona de Agrement 

Strand‖.  

Activitatea acestui sector s-a realizat, atat cu personalul angajat dupa prevederile contractului 

de finantare, precum si cu personal din cadrul societatii 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 la obtinerea avizelor si autorizarilor necesare in vederea functionarii unui bar/terasa in incinta 

complexului, aprovizionata pe intreaga perioada cu bauturi racoritoare (apa, sucuri, bere) si produse 

alimentare ambalate. 

Totodata, au fost puse in practica diverse strategii de marketing, in vederea atragerii cetatenilor 

intr-un numar cat mai mare, respectiv activitati recreativ-distractive, atat pentru ‖prichindei, cat si 

pentru adulti. 

 

SECTOR ”ADMINISTRARE SI GESTIONARE ADAPOST  

CAINI FARA STAPAN” 

 

Prin HCL nr. 103/25.09.2014, obiectivul ‖Adapost caini‖, a fost dat in administrarea Directiei 

Publice Motru SA . 

Desfasurarea activitatii acestui sector, s-a realizat cu un numar 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 

e) revendicarea și adopția 

f) adopții la distanță a cainilor fara stapan 

g) eutanasierea cainilor fara stapan si neutralizarea cadavrelor 

Astfel, pe tot parcursul anului 2016 au fost capturati un numar de 128 cainii fara stapan de pe 

raza   Municipiului Motru, carora, dupa indeplinirea procedurilor legale legate de identificare si 

inregistrare, li s-a dat o atentie deosebita cu privire la tratament, medicatie, hrana si intretinere. 

Dintre acestia, 74 de caini au fost adoptati, au fost inregistrate un numar de 11 decese, in 

prezent existand un numar de 43 de caini. 

Insa, in urma numeroaselor sesizări ale cetățenilor din municipiul Motru, prin care aduc la 

cunoștință faptul că 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;  

am cerut sprinijinul Politiei Municipiului Motru si al Politiei Locale Motru pentru stoparea 

acestui fenomen, care a luat o mare amploare în ultima vreme, în special după lăsarea întunericului. 
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Menționăm faptul că, deși s-au organizat frecvente acțiuni de capturare a câinilor fără stăpân de 

pe raza minicipiului Motru, acestia apar pe străzi in număr mult mai mare, acțiunile întreprinse de noi 

părând  a fi fără rezultate în beneficiul siguranței cetățenilor. 

CAPACITATILE EXISTENTE IN CADRUL SC DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA 

A.  PLATFORME COLECTARE DESEURI MUNICIPALE – 35  

B.  RECIPIENTE DE COLECTARE 

a) 100 eurocontainere de plastic 1,1 m
3
 , din care: 

- 30 buc de culoare galbena 

- 40 buc de culoare verde 

- 30 buc de culoare albastru 

b) 180 containere din tabla zincata de 1,1 m
3
 

c) 920 europubele din material plastic  de 120 l  

C.      STATIE SORTARE DESEURI MUNICIPALE – capacitate 14930 to/an, ce are in componenta: 

a. Presa pentru balotat hartie cu capacitatea de 650 kg/h 

b. Concasor pentru sticla cu capacitatea de 250 kg kg/h 

c. Granulator pentru recipiente PET cu capacitatea de 500 kg/h 

d. Cantar electronic pentru baloti 

e. Maruntitor sticla 

f. Autogunoiera compactoare 2 buc.: 25 m
3
 si 12 m

3
 

g. Banda de selectare finala  

D.    STATIE DE TRANSFER ECOLOGIC AL DESEURILOR MUNICIPALE   

Cuprinde urmatoarele echipamente (vehicule si utilaje): 

 cap autotractor (250  CP, euro 4) 

 compactor deseuri mobil (2 buc) – 58 m
3
 

 buldoexcavator 

 incarcator frontal minim 50 CP, 0,8 m
3
/cupa 

 transportor cu raclete 

 cantar pentru autocamioane – tip platforma 

 Instalatie spalare auto – masina de spalat cu jet de apa 

 separator de ulei – montaj subteran, debit max. 1,5 l/s 

 decantor de nisip – montaj subteran, debit max. 1,5 l/s 

 contor apa 

 instalatie hidrofor 

 rezervor cu volum de 3 m
3
 

 container vestiare 

 container cabina poarta 

Platforma statiei de transfer 600 m
2 

 

Alte dotari: 
 Hala depozit  Lama zapada pentru Raba 16 tone 

 Sera  Masina marcaj rutier 

 Magazie metalica  Motocoase 

 Abrig RT-SP  Motoferastraie 

 Aparate sudura  Motopompa 

 Asomator electric pentru ovine  Motostropitoare 

 Autoutilitara cisterna  Autoutilitara Nacela marca Iveco 

 Ciocane demolatoare  Autoutilitara Crafter 

 Circular  Autoutilitara Renault Master 

 Dulap scule echipat  Basculanta 

 Autovehicul Dacia Logan  Tih 

 Remorci  Autovehicul WV Jetta 

 Tractor  Toalete ecologice 

 Tractor cu lama frontala  
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DOTARI: ZONA AGREMENT – STRAND MOTRU 

 
- Robot automat curatare piscine – 1 buc - Loc de joaca pentru copii amenajat 

- Masina tuns gazon Apollo CSC 534 – 1 buc - Sistem audio  

- Sezlonguri – 101 buc - Afisaj electronic  

- Umbrele  de soare SYRSA  - 7 buc - Containere zincate  

- Cos gunoi cu scrumiera  - 10 buc - Containere plastic selective 

- Colac salvare  - 2 buc - Camera motoare 

- Casa de marcat fisc  activa – 2 buc - Bazin inot – mici 2 buc 

- Derulator tambur – 1 buc - Bazin inot mare – 1 buc 

- Fantana TXR cu instalatie – 2 buc - Cismele – 2 buc 

- Dotari terenuri sportive - Banci   

- Laptop DELL VASTRO – 1 buc - Mese plastic, scaune plastic, 

masute pentru sezlong 

- Pichet PSI – 1 buc - Loc de joaca pentru copii amenajat 

- Router wireless N TENDA – 1 buc - Sistem audio  

- Tester pentru PH si  clor – 2 buc - Afisaj electronic  

- Bai dotate cu dusuri  

- Vestiare dotate cu dulapuri, cuiere pom, banci,   

- Spatiu prim ajutor  

- Boiler tip NSGA 500 – 2 buc  

- Foisor   de vara - 2 buc  

- Robot automat curatare piscine – 1 buc  

Dotari piata: 

- Sistem supraveghere video 

- Afisaj electronic 1170 MM x 400 MM  

- Mese table fata mozaicata – 58 buc 

- Mese table cu vitrina – 6 buc 

- Vitrina frigorifica – 1 buc 

- Boiler apa calda – 1 buc 

- Aparat aer conditionat – 1 buc 

- Ventilatoare  - 4 buc 

- Cantare electronice – 4 buc 

- Pichet incendiu – 2 buc 

- Stingatoare cu praf CO2 – 16 buc 

- Scara metalica  - 1 buc 
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Adapost caini, sectorizat astfel : 

a) Incinta adapostului cuprinde : 

- 14 tarcuri pentru caini 

- 14 boxe (baterii de custi) 

- corp A, care cuprinde: 

  - CT  

  - bucatarie  

  - 4 vestiare filtru ingrijitori  

  - 2 grupuri sanitare 

  - camera ingrijitori 

  - birou administratie 

- corp B – holul separator al corpurilor A si C 

- corp C, care cuprinde 

  - bloc operator (inclusiv sala eutanasiere) 

  - sala tratament 

  - laborator 

  - 2 vestiare filtru medic, tehnician veterinar 

  - grup sanitar 

- corp D - holuri separatoare al corpurilor C si E 

- corp E, care cuprinde 

  - camera frigorifica 

  - 3 camere izolare caini postoperator, 4 custi primire caini  

b) Spatiul din fata adapostului – care cuprinde : 

- loc pentru plimbatul cainilor de catre cei cu adoptii de la distanta 

- loc de parcare auto 

 

DOTARI : ADAPOST CANIN 

- Aspirator Aspiret – 1 buc 

- Corp inferior pal melaminat – 5 buc 

- Corp superior pal melaminat – 3 buc 

- Cutii inox instrumentar – 2 buc 

- Dispozitiv cu prindere – 1 

- Dulap medicamente fix -  1 buc 

- Ecograf digital  - 1 buc 

- Incalzitor solutii perfuzabile – 1 buc 

- Lampa chirurgicala cu becuri – 1 buc 

- Mese chirurgicale – 2 buc 

- Masa consult tratament – 1 buc 

- Masa de blat – 1 buc 

- Masuta instrumentar – 1 buc 

- Plasa prins caini – 1 buc 

- Sterilizator cu aer uscat – 1 buc 

- Suport farfurie – 1 buc 

- Frigider Artic AFB276  - 1 buc 

- Cantar comercial  - 1 buc 

- Cititor mini microcipuri – 1 buc 

- Cusca trixie transport – 6 buc 

- Dulap fiset – 1 buc 

- Pistol CO2 pentru uz veterinar – 1 buc 

- Container zincat – 1 buc 
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 SITUAŢIA ECONOMICĂ A UNITĂŢILOR APARŢINĂTOARE CEO TG-JIU LA 31.12.2015 

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 

SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU 

SUCURSALA MINIERA MOTRU JILT – CARIERA ROSIUTA 

 

1. Nr. mediu de salariati                    -    1.127 persoane 

2. nr. de navetisti                                -    452 persoane 

3. nr. posturi create                            -    0 posturi 

4. salariu mediu brut realizat            -    3.120/luna /persoana 

5. nr. personalului disponibilizat       -   35 persoane 

6. capacitati existente :                        -   7 excavatoare cu rotor 

                                                                                        -   5 masini de haldat                                          

           -    1 masina de depus in depozit 

                                                                 -   1 masina de incarcat din depozit 

7.Veniturile realizate in anul 2016:  cariera Rosiuta face parte din structura organiyatorica 

Sucursala Miniera Motru – Jilt care la randul sau functioneaza ca subunitate a Societatii Complexul 

Energetic Oltenia SA Tg-Jiu.  

Avand in vedere faptul ca  Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Tg-Jiu are ca activitate 

principala producerea si vanzarea  energiei electrice, ponderea  covarsitoare  a veniturilor realizate de 

societate provin din vanyarea energiei electrice.  

Evidenta contabila a tuturor veniturilor este organiyata la nivelul executivului societatii . Drept 

urmare  la nivelul contabilitatii Carierei Rosiuta nu se inregistreaza venituri, nici din vanzarea de 

energie electrica, nici din vanyarea de carbune energetic. 

8. Datoriile acumulate la sfarsitul anului 2016:  Cariera Rosiuta 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 contabila a datoriilor , cat si a 

creantelor este organizata la nivelul Executivului . 

9. Investitii realizate la sfarsitul anului 2016 si in curs de derulare: - 14.674.134 lei 

 

 

 

SUCURSALA MINIERA MOTRU JILT – CARIERA LUPOAIA 

 
 

1. Nr. mediu de salariati                     -         828 persoane 

2. nr. de navetisti                                 -         322 persoane 

3. nr. posturi create                             -             0 posturi 

4. salariu mediu brut realizat             -      3.120/luna /persoana 

5. nr. personalului disponibilizat        -           0 persoane 

6. capacitati existente :           

 5 excavatoare cu rotor SRS 1300 

 3 masini de haldat                                          

 1masina de depus in depozit 

 1masina de incarcat din depozit 

 8 benzi transportatoare                                                    
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7.Veniturile realizate in anul 2016:  cariera Rosiuta si Lupoaia  fac parte din structura 

organizatorica Sucursala Miniera Motru – Jilt care la randul sau functioneaza ca subunitate a Societatii 

Complexul Energetic Oltenia SA Tg-Jiu.  

Avand in vedere faptul ca  Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Tg-Jiu are ca activitate 

principală producerea si vânzarea  energiei electrice, ponderea  covarşitoare  a veniturilor realizate de 

societate provin din vânzarea energiei electrice.  

Evidenta contabila a tuturor veniturilor este organizata la nivelul executivului societatii . Drept 

urmare  la nivelul contabilitatii Carierei Rosiuta si Lupoaia  nu se inregistreaza venituri, nici din 

vanzarea de energie electrica, nici din vanyarea de carbune energetic. 

8.Datoriile acumulate la sfarsitul anului 2016:  Cariera Rosiuta si Cariera Lupoaia  fac 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 contabila a datoriilor , 

cat si a creantelor este organizata la nivelul Executivului . 

9. Investitii realizate la finele anului 2016 si in curs de derulare: redare in circuitul economic 

Halda interioara a Carierei Lupoaia S  - 111,89 ha, etapa II  - in curs de derulare. 
 

 

 SITUATIA ECONOMICA  A  S.C. APAREGIO GORJ S.A. - C.E.D. MOTRU 

 

SC APAREGIO GORJ SA, cu sediu in  Str. Calea  Tismanei  nr. 18  are ca obiect de activitate 

furnizarea apei potabile către populaţie. Situaţia  privind  activitatea  pana la 31.12. 2016 este 

următoarea : 

- Nr. salariaţi  - 60 

- Nr. navetişti – 36 

- Nr. posturi create - 4 

- Salariul mediu  - 2260 lei 

- Nr. posturi disponibilizate – 0 

- Venituri realizate pe anul 2016 – 3.648.946, 59lei 

- Datorii acumulate la sfârşitul anului  2016 – 270.000  lei 

- Investiţii  realizate  la finele anului 2016 – 516.487 lei 

 Capacităţi  existente: 

- bazine captare apă -3 buc ( 2500 mc – 1; 5000 mc -2 buc) 

- staţie repompare Însurăţei  ; 

- puţuri  ( foraje) de profunzime echipate cu pompe;  

- reţea captare şi distribuţiei – 120 km 

- 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: 

- recuperare debite foarte mari de la utilizatori in special  de la Asociatiile de Proprietari 

- finalizare si dotare cu echipamente si birotica pt birouri  
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- pierderi  mari pe reţelele de apă de la sate; 

- lipsă  unui buldoexcavator multifuntional pentru lucrari de avarii si probleme ivite pe 

reteaua de alimentare cu apa si  canalizare. 

- Statie Epurare Motru ( noua) conform protocol preluare – primire`.   

            

            

 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 în 

municipiul Motru, judeţul Gorj care are ca obiect de activitate producerea şi distribuirea agentului 

termic.  Societatea reprezintă unica sursă de încălzire a municipiului Motru şi de producere a apei 

calde de consum. 

1. Număr mediu de salariaţi – 160; 

2. Numărul de navetişti – 93; 

 În cursul  anului 2016, unui nr. de 15  salariaţi le-a încetat  CIM din diverse motive 

(pensionare, demisie, disciplinar ) si au fost angajaţi  cu contracte pe perioada nedeterminata un 1  

salariat si 4 contracte pe perioada determinata. 

3. Salariul mediu brut aferent anului 2016 – 1982 lei /lună,  

4. salariu mediu net - 1412 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 în strat 

fluidizat; 

 turbogenerator AKP -5MW pentru producerea energiei electrice; ( bunurile 

aparţin domeniului public, fiind doar în administrarea societăţii  conform 

contractului de delegare a gestiunii) 

6. Veniturile totale realizate în anul 2016 au fost de 14.850 mii lei, iar datoriile estimate   

acumulate la finalul anului sunt de  20890 mii lei.  

7. Din investiţiile realizate  in  cursul anului 2016, menţionăm : 

          - retea recirculare a.c.m. – Aleea Visinului. 

8.  Problemele specifice deosebit de importante din cadrul unităţii care necesită rezolvare şi 

implicit  identificare de fonduri pentru realizare sunt: 

- conductele magistralei principale de distribuţie a agentului termic au uzură avansată şi nu 

prezintă siguranţă în exploatare; 

- motoarele electrice în mare parte sunt vechi, au consumuri mari de energie electrică şi 

implicit o eficienţă energetică scăzută; 

- achizitie si montaj cazan de apa calda de 3-4 Gcal pentru functioare pe timp de vara in 

vederea producerii de apa calda menajera; 

- continuarea retehnologizării cazanului de abur CR-0102, în scopul reducerii consumului de 

combustibili şi imbunatatirea eficienţei în exploatare; 

- respectarea cerintelor de mediu  prin înlocuirea tehnologiei de evacuare  zgură  şi cenuşă din 

hidroamestec în şlam dens,  precum şi reducerea noxelor emise în atmosferă prin montarea instalatiei 

de desprafuire. 

- inchiderea depozitului de zgura si cenusa si amenajarea acestuia in vederea conformarii. 

- necesitatea  contorizării distribuţiei de  energie termică la nivelul fiecărui bloc de locuinţe. 

9. Problemele de natură economico -  financiara au fost create in principal datorita 

neincasarii  creantelor de la beneficiarii de agent termic, situatie in care societatea nu poate sa-si 

achite la scadenta datoriile. 
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De asemenea suma primita ca ajutor de stat pentru iarna 2016 -2017 este net inferioara, 

fata de ajutorul primit in anul anterior pentru combustibilul utilizat necesar in procesul de 

productie. 

 

SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 

 

Întreaga activitate economico - socială  desfăşurată la Spitalul Municipal Motru în anul 2015 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 –218 

 Numărul de navetişti –20 

 Număr disponibilizaţi - 0  

 Salariu mediu net 2015 - 2727 lei/ salariat 

Capacitate existentă:   

- spital (P+4) –   cu 226 paturi 

- cu ambulatoriu de specialitate integrat 

- farmacia cu circuit închis 

- compartiment radiologie si laborator analize medicale; 

- Dispensar TBC 

Venituri realizare  pe 2016 – 13.890.876  lei 

- Datorii acumulate  în 2016 – 176.175 lei – precizăm ca această sumă nu sunt 

arierate ci reprezintă contravaloarea facturilor neachitate din luna curentă cu 

mentiunea ca  135.000 lei reprezinta contributia 10% din valoarea CT-ului pe care  

v-a  trebui sa o achite  Primaria Municipiului Motru 

- Investiţii realizate în anul 2016: 

 Ventilator mecanic pentru dotarea CPU 

-      Investitii realizate in  anul 2015 

- computer tomograf 

Mentionam ca investitiile sunt realizate si cu sprijinul (confinantare ) de la Primaria  

Municipiului Motru. 

Probleme  economice deosebite 

      achizitionarea de aparatura medicala necesara pentru 2017 

- aparat radiologic  digital 

- monitor functii vitale 

- EKG 

- Injectomate 

- Analizator automat de biochimie 

            Sprijin  în activitatea achitării contravalorii bunurilor şi serviciilor în limita 

disponibilităţilor bugetare locale. 

             Pentru deservirea unui număr cât mai mare de pacienţi şi pentru creşterea actului medical 

realizat, profităm  de  prezenta, pentru a vă readucer 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 si s-au prezentat la post: 

-  în 2016 – 1 medic specialiast  ( 1 medic specialist neurologie) 

- în 2017– 2 medici specialişti ( 1 medic specialist medicina de urgenta + 1 medic 

specialist recuperare medicala) 
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PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCAŢIONAL 

 

rocesul instructiv-educaţional a fost asigurat în următorul mod: 

  învăţământul preşcolar; 

 învăţământul gimnazial  ; 

 învăţământul liceal. 

 

COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

 

       COLEGIUL TEHNIC MOTRU  are o bază materială formată din: 

- clădire şcoală cu 35 săli de clasă şi laboratoare, biblioteca cu CDI ,  clădire atelier 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. 

      Învăţământul este structurat pe: 

  42 de clase 997 de elevi liceu ruta directa, liceu  ruta progresiva, liceu ruta redusa, liceu seral, an de 

completare. Nr. elevi  anul 2016-2017- 997 

 Numărul mediu de salariaţi ce asigură procesul economico-educativ al unităţii este de 81 de  

posturi cadre  didactice, auxiliare şi nedidactice, cu pregătire de specialitate, metodică şi pedagogică.  

 Numărul de navetişti 10. 

Numărul de posturi  aprobate : 91,96 posturi. 

Salariul mediu la nivelul anului 2016 a fost de 3900 lei. 

Veniturile proprii realizate în anul 2016 au fost de 59.375 lei. 

Datorii - 0 

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 

învăţământului. 

Referitor la punctul „ probleme economice şi de personal deosebite”:  

- hidoizolatie sau sarpanta la camin; 

- reabilitare cladire cantina; 

- reabilitarea sala de sport; 

- reabilitare sala de festivitati; 

- alocare fonduri pentru dotari cu obiecte de inventar si mijloace fixe ( calculatoare, 

rafturi biblioteca, materiale didactice pentru instruire elevi). 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL “GEORGE COŞBUC‖-  are o bază materială formată din:  

 

 17 săli clasa primar – gimnazial 

 4 laboratoare  

 1 biblioteca 

 1 amfiteatru 

1. Nr. Salariati – 60 

2. Număr navetişti - 4; 

3. Salariu mediu  la nivelul anului 2016 - 4900 lei 

4. nr. elevi – 990                       

5. Venituri realizate pe 2016 – 4600 lei 

6. Datorii acumulate la sfârşitul anului 2016   - lei  

7. Investiţii realizate –  0 

P 
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Probleme economice deosebite: 

Rugăm să ne acordaţi sprijin pentru achitarea datoriilor către furnizori si continuarea  de 

investiţii in cadrul procesului de învăţământ,  pentru ca acesta  să se desfăşoare  în condiţii optime. 

 

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  - 1178                                            

Nr mediu salariati – 80 

Nr. navetisti  - 7 

Nr. posturi create  - 1 

Venituri realizate pe 2016 – 20421 lei 

Datorii acumulate la sfârşitul anului 2016-  0  

    Investiţii  realizate  2016 – 100000 lei 

Probleme economice deosebite: 

Va rugăm să ne acordaţi sprijin  cu suma de 50000 lei  in bugetul local de venituri si cheltuieli 

pe anul 2017 pentru executie lucrari de reparatii  ( exterior) la Scoala Gimnaziala nr. 1 Motru 

incepute in anul 2015 si nefinalizate.  

SCOALA GIMNAZIALĂ NR .2 MOTRU‖-  are o bază materială formată din:  

 18 săli clasa primar – gimnazial 

 2 laboratoare  

 1 biblioteci 

 1 atelier 

 Gradinita nr. 7  - 120 prescolari  

 Nr. Elevi: I – VIII  - 511                                           

Nr mediu salariati – 56  

Nr. navetisti  - 6 

Venituri realizate pe 2016 – 8600 lei 

Datorii acumulate la sfârşitul anului 2016 -  0  

    Investiţii  in curs de realizare 2016 –  0lei 

Probleme economice deosebite: nu  

 

GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 

Capacităţile existente  în unităţile noastre sunt: 

o Gradiniţa cu P.P. nr. 1: 11 săli de clasă, 1 sală de sport , cabinet de Logopedie si 

consiliere, 1 bucatarie, 1 spălătorie; 

o Gradiniţa cu P.P. nr. 1: Corp 2 : 4 săli de clasă, 1 sală de mese; 

o Gradiniţa cu P.N. nr. 4: 4 săli de clasă, 2 cabinete metodice; 

o Gradiniţa cu P.N Leurda: 1 sală de clasă; 

o Gradiniţa cu P.N  Râpa: 1 sală de clasă; 

 Nr. Salariati 2016 – 46 

 Număr navetişti  2016 – 2 

 Posturi create  - 0 

 Salariu mediu  la nivelul anului 2016- 2546 lei 

 Disponibilizari  2016 - 0 

 Venituri realizate pe 2016 – 0 

 Datorii acumulate la sfârşitul anului 2016-  9800  - reprezentand lucrarile de reparatii pentru un 

grup sanitar 

 Investiţii realizate –  0 
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Număr prescolari înscrişi în anul 2016 

o Gradiniţa cu P.P. nr. 1:  230 

o Gradiniţa cu P.P. nr. 1: (corp 2) -88 

o Gradiniţa cu P.N. nr. 4: 77 

o Gradiniţa cu P.N Leurda: 10 

o Gradiniţa cu P.N  Râpa: 10 

                       TOTAL : 415 prescolari 

 Unitatea prezinta o degradare a exteriorului, acesta necesitand si o anvelopare termica, in 

interiorul institutiei facadu-si aparaitia igrasia si punând în pericol sănătata preşcolarilor. 

 Intrucât unitatea noastra  suportă cheltuielile pentru utiliăţi ( agent termic, energie electrica , 

apă gunoi) din costul standard/preşcolar pentru antepreşcolarii ce nu beneficiază de acest cost si care 

frecventează creşa ce functionează in cadrul instituţiei noastre, iar bugetul alocat pentru 2016 nu 

acopera in totalitate cheltuielile cu utilităţile, vă rugam să alocati fonduri din bugetul local pentru  a 

suplimenta bugetul pe anul 2016. 

 

CLUBUL ELEVILOR ŞI COPIILOR MOTRU 

1. Nr. mediu de salariaţi – 11; 

2. Nr. posturi create 10,5 ( 8 cadre didactice , 0,5 personal  auxiliar, 2 posturi nedidactic) 

3. Capacităţi existente: 

- 14 săli de clasă 

- 1 sală gimnastică 

- 1 atelier fantezie  

- 1 laboratoare informatica  

- atelier întreţinere  

- cancelarie 

- cabinet director – secretariat 

- nr. elevi înscrişi  - 1159 

- salariu mediu la nivelul anului 2016  - 2240 ei 

- venituri extrabugetare  realizate in 2014 – 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:  

- lipsa unui muncitor intretinere -  avem probleme cu intretinerea unitatii, a serei si 

curtii ( cositul ierbii, dezapezire). 

- Probleme cu instatalia de incalzire si cea electric[ a clubului< 

- Lipsa costumelor populare pentru formatiile artistice 

- Infiintarea de noi cercuri la solicitarea parintilor> dans modern, muzica usoara, 

teatru, limba engleză. 

- Instalarea unui sistem de supraveghere a unitătii, 

- Existenta cainilor comunitari în curtea instituţiei, 

- Copiii au rezultate obtinute la concursurile nationale si internationale sa fie premiati 

Plata salariilor şi a altor cheltuieli de întreţinere 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 intretinerea serei si curtii); 

- probleme la instalaţia de încălzire şi cea electrică a clubului; 

- lipsa costumelor populare pentru formaţiile artistice  şi a unui xerox pentru 

activităţile tehnice; 
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- la solicitarea 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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PRINCIPALELE PROBLEME ALE MUNICIPIULUI MOTRU 

 

În anul 2016 Primăria Municipiului Motru s-a confruntat în special cu probleme financiare, 

generate de: 

-  încasările la cea mai importantă sursă de venit „ Cote defalcate din  impozitul pe venit‖ au 

fost semnificativ mai mici comparativ cu încasările anului 2015 în sumă de 1.448.656 lei.. 

-  de asemenea datorită formulei de calcul stabilită prin Legea Bugetului de Stat nr. 339/2015 

şi sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit au fost mai mici  cu suma de 1.552.053,42  

lei. 

Necolectarea „Cotelor defalcate din impozitul pe venit‖ nici măcar la nivelul anului 2015 

corelată cu formula de calcul privind repartizarea sumelor pe anul 2016 a  condus ca Municipiul Motru   

să raporteze plăti restante  şi arierate în sumă de 2.480.137 lei  care se defalcă astfel: 

- arierate 524.745 lei; 

- plăţi restanţe către bugetul  general consolidat în sumă de de 1.060.408 lei. 

- plăţi restante către furnizori în sumă de 894.984 lei. 

La aceste plăţi restante şi arierate se adaugă subvenţia diferenţă preţ între preţul de producţie şi 

preţul de facturare la populaţie pe care o datorăm  către SC  UATAA Motru SA în sumă de 

1.305.899,10 lei, precum  şi drepturile salariale stabilite prin  hotărâri judecătoreşti  în favoarea 

personalului  ( provizioane ) în suma de 791.000 lei. 

             Fără a avea pretenţia că am identificat toate cauzele care au condus la aceasta situaţie socio-

economicş delicată pentru Municipiul Motru, generată îndeosebi de scăderea drastică a locurilor de  

muncă, este de asemenea de luat în calcul şi evoluţia populaţiei pe toate categoriile de vârsta, evoluţia 

şomajului la nivelul municipiului, în concordanţa cu numarul de angajaţi şi numarul de locuri de 

muncă nou create, ceea ce se reflectă şi în  evoluţia locurilor ocupate în sistemele educaţionale. 

             Scăderea cea mai drastică şi cea care personal mă alarmează în mod deosebit, este cea reliefată 

de nivelul anual al ocupării locurilor la copiii  preşcolari, pentru că acestea va afecta în următorii ani 

toate locurile ocupate în sistemele educaţionale motrene, translocate în viitor arătând o reducere 

semnificativă a comunităţii noastre în totalitatea şi complexitatea existenţială . 

             Vă prezint spre exemplificare toate aceste date de care am facut vorbire, într-o manieră grafică 

facilă pentru vizualizare. 

POPULATIA  Municipiului Motru 

Varste 
si 

grupe 
de 

varsta 

Sexe Judete Localitati 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

UM: Numar persoane 

Nr pers Nr pers Nr pers Nr pers 
Nr 

pers 
Nr pers Nr pers 

Total Total Gorj TOTAL 378708 377200 375439 373441 371345 368902 366429 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 24471 24186 24031 23734 23615 23283 22945 

- M. Gorj TOTAL 
187257 186648 185837 184923 183934 182743 181614 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 12091 11940 11849 11665 11576 11410 11233 

- F. Gorj TOTAL 
191451 190552 189602 188518 187411 186159 184815 
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- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 12380 12246 12182 12069 12039 11873 11712 

0- 4 
ani 

Total Gorj TOTAL 
17374 16970 16507 16041 15403 14850 14448 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1049 1007 1000 948 894 822 776 

- M. Gorj TOTAL 
8862 8659 8441 8265 7944 7701 7507 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 518 504 502 471 451 411 389 

- F. Gorj TOTAL 
8512 8311 8066 7776 7459 7149 6941 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 531 503 498 477 443 411 387 

5- 9 
ani 

Total Gorj TOTAL 
19409 19016 18609 18238 17740 17360 16919 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1240 1216 1192 1184 1156 1079 1041 

- M. Gorj TOTAL 
10023 9817 9534 9327 9089 8834 8597 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 630 624 612 600 573 530 500 

- F Gorj TOTAL 
9386 9199 9075 8911 8651 8526 8322 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 610 592 580 584 583 549 541 

10-
14 
ani 

Total Gorj TOTAL 
22011 21704 21156 20601 20054 19482 18935 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1522 1421 1375 1342 1266 1247 1208 

- M. Gorj TOTAL 
11284 11215 11001 10669 10328 10055 9773 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 807 756 720 691 632 633 615 

- F. Gorj TOTAL 
10727 10489 10155 9932 9726 9427 9162 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 715 665 655 651 634 614 593 

15-
19 
ani 

Total Gorj TOTAL 
25471 24404 23715 23048 22551 21934 21535 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1913 1786 1691 1571 1547 1493 1396 
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- M. Gorj TOTAL 
13080 12495 12076 11707 11510 11227 11127 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 970 905 869 803 809 785 739 

- F. Gorj TOTAL 
12391 11909 11639 11341 11041 10707 10408 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 943 881 822 768 738 708 657 

20-
24 
ani 

Total Gorj TOTAL 
32198 31600 29880 28353 26632 24911 23867 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 2548 2486 2336 2191 1967 1765 1659 

- M. Gorj TOTAL 
16456 16171 15320 14620 13709 12807 12201 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1292 1238 1137 1081 973 885 829 

- F. Gorj TOTAL 
15742 15429 14560 13733 12923 12104 11666 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1256 1248 1199 1110 994 880 830 

25-
29 
ani 

Total Gorj TOTAL 
27701 27346 27957 28604 29720 30267 29650 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1891 1844 1864 1930 2065 2113 2114 

- M. Gorj TOTAL 
14412 14215 14524 14888 15465 15752 15466 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 988 960 974 1021 1068 1087 1081 

- F. Gorj TOTAL 
13289 13131 13433 13716 14255 14515 14184 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 903 884 890 909 997 1026 1033 

30-
34 
ani 

Total Gorj TOTAL 
30596 30099 29568 28444 27187 26463 26038 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1984 1970 1921 1856 1748 1677 1621 

- M. Gorj TOTAL 
15785 15578 15364 14792 14164 13790 13605 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 994 991 958 938 877 836 818 

- F. Gorj TOTAL 
14811 14521 14204 13652 13023 12673 12433 
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- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 990 979 963 918 871 841 803 

35-
39 
ani 

Total Gorj TOTAL 
31545 30842 30315 30323 30415 30098 29565 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 2281 2136 2091 1996 2005 1944 1898 

- M. Gorj TOTAL 
16120 15759 15511 15560 15558 15482 15238 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1094 1018 1015 969 971 960 940 

- F. Gorj TOTAL 
15425 15083 14804 14763 14857 14616 14327 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1187 1118 1076 1027 1034 984 958 

40-
44 
ani 

Total Gorj TOTAL 
33082 35475 37663 35077 32550 31142 30448 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 2458 2617 2712 2537 2350 2209 2065 

- M. Gorj TOTAL 
16743 17989 19109 17761 16590 15843 15509 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1127 1215 1278 1187 1119 1057 989 

- F. Gorj TOTAL 
16339 17486 18554 17316 15960 15299 14939 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1331 1402 1434 1350 1231 1152 1076 

45-
49 
ani 

Total Gorj TOTAL 
23027 21989 21347 25533 29504 32480 34797 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1839 1764 1701 1910 2158 2335 2493 

- M. Gorj TOTAL 
11965 11287 10853 12940 14942 16354 17555 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 900 856 817 896 1001 1067 1149 

- F. Gorj TOTAL 
11062 10702 10494 12593 14562 16126 17242 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 939 908 884 1014 1157 1268 1344 

50-
54 
ani 

Total Gorj TOTAL 
25479 25325 24726 23799 22932 22386 21367 
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- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1848 1816 1808 1764 1768 1708 1633 

- M. Gorj TOTAL 
12897 12976 12705 12220 11808 11529 10877 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 960 928 889 876 879 838 795 

- F. Gorj TOTAL 
12582 12349 12021 11579 11124 10857 10490 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 888 888 919 888 889 870 838 

55-
59 
ani 

Total Gorj TOTAL 
21511 22133 23407 23936 24385 24236 24154 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 1304 1422 1531 1582 1607 1668 1632 

- M. Gorj TOTAL 
10463 10795 11551 11855 12049 12045 12173 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 645 726 809 825 834 856 824 

- F. Gorj TOTAL 
11048 11338 11856 12081 12336 12191 11981 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 659 696 722 757 773 812 808 

60-
64 
ani 

Total Gorj TOTAL 
18204 19457 19607 19941 20195 20198 20792 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 937 1008 1053 1095 1136 1169 1265 

- M. Gorj TOTAL 
8506 9101 9134 9327 9512 9538 9857 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 448 482 503 511 535 567 631 

- F. Gorj TOTAL 
9698 10356 10473 10614 10683 10660 10935 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 489 526 550 584 601 602 634 

65-
69 
ani 

Total Gorj TOTAL 
13763 13282 13740 14551 15579 16610 17735 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 585 557 595 655 746 822 909 

- M. Gorj TOTAL 
6140 5977 6223 6605 7034 7485 7978 
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- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 278 266 283 315 352 375 418 

- F. Gorj TOTAL 
7623 7305 7517 7946 8545 9125 9757 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 307 291 312 340 394 447 491 

70-
74 
ani 

Total Gorj TOTAL 
15692 15270 14084 13202 12123 11867 11432 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 523 544 529 509 475 481 457 

- M. Gorj TOTAL 
6594 6423 5958 5537 5139 5072 4904 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 231 246 239 221 209 219 206 

- F. Gorj TOTAL 
9098 8847 8126 7665 6984 6795 6528 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 292 298 290 288 266 262 251 

75-
79 
ani 

Total Gorj TOTAL 
11553 11909 12406 12400 12565 12399 12127 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 305 325 338 352 391 400 418 

- M. Gorj TOTAL 
4514 4645 4845 4957 5007 4935 4837 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 128 140 149 153 165 172 176 

- F. Gorj TOTAL 
7039 7264 7561 7443 7558 7464 7290 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 177 185 189 199 226 228 242 

80-
84 
ani 

Total Gorj TOTAL 
6742 6766 6803 7283 7462 7866 8120 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 170 173 185 204 210 222 231 

- M. Gorj TOTAL 
2397 2438 2464 2634 2701 2899 2965 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 63 58 61 76 85 93 94 

- F. Gorj TOTAL 
4345 4328 4339 4649 4761 4967 5155 
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- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 107 115 124 128 125 129 137 

85 
ani 
si 

pest
e 

Total Gorj TOTAL 

3350 3613 3949 4067 4348 4353 4500 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 74 94 109 108 126 129 129 

- M. Gorj TOTAL 
1016 1108 1224 1259 1385 1395 1445 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 18 27 34 31 43 39 40 

- F. Gorj TOTAL 
2334 2505 2725 2808 2963 2958 3055 

- - - 
78141 

MUNICIPIUL 
MOTRU 56 67 75 77 83 90 89 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
     

Evoluția nr. total de locuitori ai municipiului Motru 
 

       Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

       24471 24186 24031 23734 23615 23283 22945 
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Evoluția populației Municipiului Motru pe categorii de varstă 
 

        

        

        

 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

        0- 4 
ani 1049 1007 1000 948 894 822 776 

5- 9 
ani 1240 1216 1192 1184 1156 1079 1041 

10-14 
ani 1522 1421 1375 1342 1266 1247 1208 

15-19 
ani 1913 1786 1691 1571 1547 1493 1396 

20-24 
ani 2548 2486 2336 2191 1967 1765 1659 

25-29 
ani 1891 1844 1864 1930 2065 2113 2114 

30-34 
ani 1984 1970 1921 1856 1748 1677 1621 

35-39 
ani 2281 2136 2091 1996 2005 1944 1898 

40-44 
ani 2458 2617 2712 2537 2350 2209 2065 

 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

45-49 
ani 1839 1764 1701 1910 2158 2335 1633 

50-54 
ani 1848 1816 1808 1764 1768 1708 1632 

55-59 
ani 1304 1422 1531 1582 1607 1668 1265 

60-64 
ani 937 1008 1053 1095 1136 1169 909 

65-69 
ani 585 557 595 655 746 822 457 

70-74 
ani 523 544 529 509 475 481 418 

75-79 
ani 305 325 338 352 391 400 231 

80-84 
ani 170 173 185 204 210 222 129 

85 
ani si 
peste 74 94 109 108 126 129 129 
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evoluție populație sub 45 de ani 
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Luna iulie 2016 
Luna august 

2016 
Luna septembrie 

2016 
Luna octombrie 

2016 
Luna noiembrie 

2016 

306 306 306 306 306 

194 194 194 194 194 

112 112 112 112 112 

 

 

 
 
Număr mediu de salariați Municipiul Motru 

Anul 
1991 

Anul 
1992 

Anul 
1993 

Anul 
1994 

Anul 
1995 

Anul 
1996 

Anul 
1997 

Anul 
1998 

Anul 
1999 

Anul 
2000 

Anul 
2001 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

15950 15278 17949 17802 15670 14898 13394 10074 9237 9360 9222 9201 7822 

 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

8459 6971 6701 7140 6953 6702 6225 5739 6102 5414 5880 5408 
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Colegiul Tehnic Motru efectivele de elevi în perioada 2010-2016 

       

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 
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Colegiul George Coșbuc efectivele de elevi în perioada 2010-2016 

      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 
 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 
  

 

Scoala Generala Nr. 1 efectivele de elevi în perioada 2010-2016 

      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 
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Scoala Generala Nr. 2 efectivele de elevi în perioada 2010-2016 

     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 
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Situație preșcolari  la grădinițele  din Municipiul Motru în perioada 2010-2016 

      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 
   

 
 

Tinand cont de contextul economic existent am cautat, ca prima masura,  reducerea 

cheltuielilor alocate in actiunile cu traditie organizate de Primaria Municipiului Motru. 
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 Astfel vă prezint nivelul cheltuielilor efectuate pe evenimente. 

 

                  Situația Cheltuielilor Efectuate  
 în perioada 2006-2016  de zilele Municipiului Motru 
      

 
  Anul   Cheltuieli 

  

 
2006 43158.00 

  

 
2007 54322.00 

  

 
2008 95700.00 

  

 
2009 74183.00 

  

 
2010 76620.00 

  

 
2011 112500.00 

  

 
2012 128107.60 

  

 
2013 119500.00 

  

 
2014 120000.00 

  

 
2015 114000.00 

  

 
2016 50000.00 
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Situația Cheltuielilor Efectuate  

în perioada 2006-2016  de Sfânta Parascheva 

    

 
  Anul   Cheltuieli 

 

 
2006 2500.00 

 

 
2007 7000.00 

 

 
2008 12500.00 

 

 
2010 8000.00 

 

 
2012 8100.00 

 

 
2013 14920.30 

 

 
2014 10000.60 

 

 
2015 10000.00 

 

 
2016 6100.00 
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                  Situația Cheltuielilor Efectuate  
 

 
în perioada 2006-2016  Șampanie-Artificii-Brazi 

       Anul  Șampanie Artificii Brazi Crăciun Total 

2006 5500.00 7925.00 0.00 13425.00 

2007 5468.00 7019.00 800.00 13287.00 

2008 5638.93 10000.00 2856.00 18494.93 

2009 59002.40 7000.00 0.00 66002.40 

2010 4819.26 7000.00 3306.53 15125.79 

2011 5250.16 6999.99 7128.46 19378.61 

2012 5060.29 7000.00 4341.00 16401.29 

2013 5680.00 7000.00 0.00 12680.00 

2014 6000.00 7000.00 4054.44 17054.44 

2015 0.00 0.00 4085.66 4085.66 

2016 1000.00 6700.00 2600.00 10300.00 

 
          D.J. //     laser // 
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Situația Cheltuielilor Efectuate  

în perioada 2006-2016  instalații de Crăciun 

    

 
  Anul   Cheltuieli 

 

 
2007 37545.50 

 

 
2008 17675.07 

 

 
2011 66464.00 

 

 
2012 70257.90 

 

 
2013 60618.77 

 

 
2015 46807.52 

 

 
2016 0.00 

 

 
Total : 299368.76 

  

   
 

Toate aceste date sunt mobilizatoare pentru activitatea noastră ulterioară şi mă bazez pe 

sprijinul total al Consiliului Local al Municipiului Motru, al fiecărui consilier local în parte, în 

activităţile ulterioare  desfăşurate pe raza U.A.T.M.Motru.  


