
Proces - verbal

Incheiat azi 29.03.2018 cu ocazia gedintei ordinare publice a consiliului Local Motru.
sunt prezenli l8 consilieri locali din totalul de 18 in fimc{ie, lipsind domnul consilier

local Cojocaru Ion. La qedinJd participd domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar -
Stroescu Gin4 domnul Dobricd Tudor - Director la societatea Direclia publicl Motru S.A.,
domnul Corcoald Eugen - Administrator Special la S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A., domnul
Popescu Daniel - Director la Direclia de Cultur4 domnul Feraru Gavril doamna Viduva
Angela - $ef Sewiciu C.S.P.L.P.P.M., domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget,
Finante, Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Nebunu Vasile - delegat sEtesc
pentru localitatea Rogiula 9i cetdteni ai municipiului Motru.

Publicitatea gedinlei a fost efectuatA pe site - ul Primiriei Municipiului Motru.
D-na. Secretar: - $edinla este statutarS, fiind prezenli 18 consilieri locali in funclie, fapt

pentru care lucrdrile pot incepe.
- La mapd avem trei procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de
22.02.2018, procesul verbal incheiat in data de 07.03.2018 9i procesul
verbal incheiat in data de 20.03.2018.

D-na. Secretar: - Dacd sunt completlri sau modificiri cu privire la procesul verbal al qedinlei
ordinare din data de 22.02.2018 vd rog si le faceli. DacE nu sunt modihcdri
sau completiiri, supun la vot procesul verbal incheiat in data de
22.02.2018. Cine este pentru?

i, ,.-u votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 22.02.2018 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru'(l8).

D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificAri cu privire la procesul verbal al gedinlei
extraordinare din data de 07.03.2018 vI rog sa le faceJi. Daci nu sunt
modificlri sau completAri, supun la vot procesul verbal incheiat in data
de 07.03.2018. Cine este pentru?

in urma votutui exprimat procesul verbal ircheiat in data de 07,03.2018 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru"(l8).
D-na. Secretar: - Daci sunt completari sau modificdri cu privire la procesul verbal al gedinlei

de indatf, din data de 20.03.2018 vi rog si le faceji. Dace nu sunt
modificlri sau completdri, supun la vot procesul verbal incheiat in data
de 20.03.20f8. Cine este pentru?

in urma votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 20.03.2018 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru'(18).
D-na. Secrctar: - Doamna Preqedinte, vi rog sA preluali lucrdrile qedinlei.
D-na. Pregedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administratiei publice locale, nr.

21512001, republicatl gi actualizatd, se convoca Consiliul Local Motru in
qedinlh ordin:arI publici, in data de 29 martie 2018, orele 1600, in sala de

$edinF Consiliu, avdnd la

Ordinea de zi
1. Proiect de hotirire privind aprobarea contului anual de execufie al bugetului

local pe anul2017, initiator - Primar Jianu Gigel;
2. Proiect de hotlr6re privind aprobarea aderirii UAT comuna Cltunele Ei UAT

comuna Glogova la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari de utilitifi publice
pentru serviciul de alimentare cu api qi de canalizare ,,ADIA" Gorj ,inifiator -
Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotiirire privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publici la
nivelul Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
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4. Proiect de hotir6re privind aprobarea Contractului de dare in administrare a
locuinfelor cu chirie(fond locativ), a Regulamentului privind criteriile de analizl
qi solu{ionare a cererilor de atribuire a locuin(elor convenabile, administrarea,
exploatarea ;i inchirierea acestora qi a contractului - cadru de inchiriere pentru
suprafe(ele cu destinafia de locuinfl, initiator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirire privind actualizarea Regulamentului privind repartizarea,
inchirierea, exploatarea qi administrarea locuin{elor sociale din Municipiul
Motru, respectiv Lista cu actele justilicative pe care solicitan{ii de locuin(e
sociale trebuie si le prezinte in vederea analiziirii cererilor, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirire privind aprobarea indicatorilor de performan{ii pentru
serviciul public de salubrizare din Municipiul Motru, initiator - Primar Jianu
Gigel;

7. Proiect de hottrrire privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu
atribufii privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de
locuinfe sociale qi repartizarea efectivi a locuintelor, initiator - Primar Jianu
Gigel;

8. Proiect de hotirAre privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi
Func{ionare pentru Cimitirul Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

9. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru , in calitate de
administrator al domeniului public qi privat al municipiului Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 14119.02.2018 emis de Consiliul Jude{ean Gorj, in
vederea realizirii obiectivului de investi{ii ,,Refacere drum Ploqtina - Miculeqti",
inifiator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotlrire pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul
Motru, zona B-dul Glrii nr. 2B - agent economic S.C. OLY&STEF CAFFE
SRL, inifiator - Primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hotlrire pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul
Motru, zona B-dul G5rii, bloc M 6, parter - agent economic furlea
M.Constantin -Intreprindere Individuali, inifiator - Primar Jianu Gigel;

12. Proiect de hotlrire privind aprobarea concesionirii prin incredin(are directl a

unei suprafete de teren de 15 m,p. in zona str. Minerului bl.I3 in vederea
extinderii qi modernizirii construcliei proprietatea S.C. GHIOCELA PROD
COM SRL, initiator - Primar Jianu Gigel;

13. Proiect de hotirire privind aprobarea extinderii suprafetei de teren, de{inutI cu
contract de inchiriere de S.C. GHIOCELA PROD COM SRL in zona Bloc A2,
cu 70 mp., ini(iator - Primar Jianu Gigel;

14. Proiect de hotirire cu privire la v6nzarea locuinfei din fondul locativ,
proprietate privatl a Municipiului Motru, situati in blocul A2, Sc. 8, Ap.3,
parter, doamnei Floricoiu Maria Cornelia titular contract de inchiriere,
initiator - Primar Jianu Gigel;

15. Proiect de hotirire privind aprobarea Programului de Infrumusetare al
Municipiului Motru pe anul 2018, ini{iator - Viceprimar Morega Costel
Cosmin;

16, Proiect de hotlrire privind reabilitarea drumului spre Cimitirul Municipiului
Motru, pietruirea platformei - parcare maqini qi construire WC-uri, ini(iatori -
consilierii locali Cojocaru Ion ;i Popescu Ion;

17. Proiect de hotlrire privind modificarea taxei de inchiriere spafii comerciale din
cadrul Pie(ei Centrale Motru, aprobatii prin H.C.L.nr. 145/31.08.2017, inifiator-
consilier local Sanda Ion;

18. Proiect de hotirire privind aprobarea organizirii ,,Zilelor Municipiului
Motru" in perioada 21- 27 mai 2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
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19. Proiect de hotiirire privind alegerea preEedintelui de gedinti al Consitiului
Local al Municipiului Motru pe perioada aprilie, mai qi iunie 2018 , inifiator -
consilier local $urlin Marilena;

20. Informare 2017- Primar Jianu Gigel;
21. Informare 2017 - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
22. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotiririlor adoptate de

Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2017 - 30.12,2017;
23. intrebiri 9i interpeliri;
24. Probleme curente:
o Adresa societilii Direclia Publicd Motru S.A. nr. 1379122.02.2018 inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr.193D3.02.2018;
o Adresa administratorului judiciar SIOMAX SPRL nr. 1889/28.02.2018,

inregistratii la Consiliul Local Motru sub nr. 250/02.03,2018.

in timp ce doamna Preqedinte citegte ordinea de zi a qedinpi, inffi in sah domnul
consilier local Cojocaru Ion, fiind prezenli toli cei 19 consilieri in firncJie.
Dl. Sanda: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotiirAre de la punctul 17, proiect pe care

l-am indiat.
D-na. Pregedinte: - in afara ordinii de zi mai avem un Proiect de hotlrAre privind

aprobarea organizlrii ,Zilelor Municipiului Motru' in perioada 2l
- 27 mai 2018, initiatori, consilierii locali: - Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Sanda Ion gi Iorga lon gi materiale
informative: dou6 adrese de la U.A.T.A.A. Motru inregistrate la
Consiliul Local Motru sub nr. 327 9i 328/29.03.2018; Situalia
cheltuielilor efectuate in perioada 2006 - 2016 de Zilele Municipiului
Motru.

- Urgenta Proiectului de hotirire privind aprobarea organiztrrii
,,Zilelor Municipiului Motru" constii in faptul ci timpul este scurt
pAni la deslEqurarea evenimentului gi necesiti o perioadd de organizare.

- Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru?
Consilierii locali: Popescu Ion, Cojocaru Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan
Remus, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirgu Vasile, Stelian Vasile, Petrescu
Ilie, Petrigor Florentina Eugenia" Collatu Neghind Constantin, Sanda Ion gi Iorga Ion au
votat ,pentru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1

Jana Daniela gi Bulgariu Cristian au votat ,impotrivl'.
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatii cu 13 voturi

,,pentru" gi 6 voturi ,,impotrivii".
D-na. Secretar: - Ordinea de zi este suplimentati.
D-na. Pregedinte: - Propun ca punctul 23 ,,lntrebdri gi interpelari" sd fie primul pe ordinea de

zi'
- Supun la vot propunerea. Cine este pentru?

Consilierii locali: Popescu Ion, Cojocaru Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan
Remus, $urlin Marilenq Pinulescu Eduard Nelu, Mirqu Vasile, Stelian Vasile, Petrescu
Ilie, Petrigor Florentina Eugeni4 Collatu Neghind Constantin, Sanda Ion gi Iorga Ion au
votat ,rpentru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, DrAghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1

Jana Daniela gi Bulgariu Cristian au votat ,,impotrivi",
In urma votului exprimat propunerea a fost votati cu 13 voturi ,pentru" gi 6

voturi ,,impotrivI".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Cojocaru: - Pe viitor domnul Pdmar se linA cont ca acest punct se fie pdmul pentru a

nu mai fi nevoili sd cerem modificarea punctelor ordinii de zi.
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Dl. Primar: - Chiar dacd toate consiliile locale au acest punct la sfirqitul ordinii de zi, o
si tin cont de solicitarea dumneavoastrf,. Dacd dorili mutarea acestui
punct, aga va fi.

D-na. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea votata, fira proiectul de la
punctul 17, care a fost retras, qi cu propunerea ca punctul 23 sI fie

^ primul pe ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi

,,pentru" (19).

f. intrebiri gi interpellri;
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii ve rog sd vI inscrieti la cuvint.

S-au inscris la cuvint domnii consilieri locali: Petrescu Ilie, Cojocaru Ion, Collatu
Neghinl Constantin, Bulgariu Cristian, Negrea Nicolae, Mir$u Vasile qi domnul Latu -
cetiilean al municipiului Motru.
D-na. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu: - Doamna Pregedinte, doresc rdspuns scris pentru urmAtoarele:

l. T6rgul siptiiminal. Am fost de acord cu tArgul siptimAnal. In 25
octombrie 2017 ni s-a spus ca va fi funclional de Crlciun, ceea ce nu s-a

intimplat, motiv pentru care solicit rdspuns scris gi verbal pentru gedinla

urmatoare pentru a cunoa$te cetiilenii municipiului Motru cine minte, cine
dezinformeaztr.

. Apa Ia sate. impreun6 cu prietenul gi colegul meu Cojocaru am a!'ut un
proiect. Repet de fiecare dati in Consiliul Local pentru rezolvarea acestor
probleme de brangare a cetdtenilor la api (de la Rogiula $i pana la Hordsti).
Domnul Sanda este reprezentantul nostru in AGA la Aparegio Ei il rog sd

fie datd o hotfuare clard qi precisi in acest sens.
- Mdine este gedinld.
- Vd rog, domnule Sanda, pentru cd acegti oameni sunt discriminali deoarece

nu sunt branqaJi 9i li se pun ni$te condilii de platii pentru bran$are
extraordinar de mari comparativ cu veniturile pe care le au.

. UATAA Motru. Repet inci o datii cd nu weau qi nu doresc ca de api
caldi gi cdldurd sd nu beneficieze cetalenii la Motru dupl 31 decembrie
2018. Avem probleme de mediu gi doar domnul Corcoald vine qi discutd
problemele gi nu e inteles de autoritatea administrativd. Nu ne jucim cu
apa caldd gi ctrldura la Motru. Domnule General Pintea, qi eu gi

dumneavoastrE avem alte dimensiuni. Cet[(enii din Motru nu au aceastI
dimensiune pe care o avem noi. Nu fac ironie 9i nu rddem de cetdJenii din
Motru.

- Cu privire la punctele pentru care a1i cerut rdspuns scris: in privinta tdrgului
voi rdspunde eu, cdt privegte alimentarea cu api la sate va rdspunde
domnul Viceprimar, iar in ceea ce prive$te UATAA ar trebui si vd
rdspund pe loc pentnr cd faceli acuze care nu sunt fondate, care, sperali
dumneavoastrtr, str dea bine cetilenilor.

- Domnule Primar, dumneavoastrl vorbili in...
- in cunoqtinJi de cauz5.
- Sunteli depStit de toate problemele municipiului Motru.
- Sunt in cunogtinth de cauz6.
- Nu sunteli in cunoqtinJl. Vi spun ci la 31 decembrie nu o se avem api
caldd qi cildurl in Motru daci se intrimplS, ce se int6mpl6 cu Garda de
Mediu. Domnule Viceprimar, ce au spus domnii de la Garda de Mediu?

- $tili cate proiecte de hotdrire au trecut in legltura cu salvarea societalii
UATAA, ce lucrdri s-au ficut, ce cheltuieli s-au realizat qi ce fonduri s-au
alocat pentru a indeplini condiliile de mediu. E adevdrat cd problemele
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sunt foarte vechi $i, a$a cum spunea domnul Corcoatl metaforic, ele
trebuiau rezolvate ieri. Noi ne-am apucat ,de astizl" sd le rezolvlm gi le
vom rezolva. Dacd vd uitali, domnule consilier, toate au tecut prin
Consiliul Local.

Dl. Petrescu: - Asta weau, domnule Primar, dar sunteli depiqit.
- Domnule Viceprimar, spuneJi ce zice Garda de Mediu!

Dl. Primar: - Tot ceea ce facem este pentru a salva sistemul central de termoficare. Toli
paqii fEculi sunt pentru a indeplini normele de mediu. E o Strategie pe care

am aprobat-o in qedinla qi tocmai ali votat procesul verbal al qedinlei
respective. Dacd ne uitiim in spate la toate documentaliile qi toli pagii

cererii de finanlare sunt tocmai pentru lucruri menite sd indeplineascd
condiliile de mediu pe termen scurt, iar pe termen lung sunt investilii
pentru UATAA astfel incat in urmdtorii 30 de ani sd nu avem probleme.

Dl. Viceprimar: - Cetdtenii municipiului Motru nu o si se incdlzeasce iama urmdtoare cu
documente gi acte, ci cu agent termic. Sd nu creadi cineva cd dacd am
depus un proiect sau am frcut demersuri s-a gi rezolvat treaba. Nu. $tim
disculiile de anul trecut de la buget pAnd si fie alocaJi cei 80 mii lei pentru
iazul de zgurd" qtim qi disculiile din acest an de la buget pentru alocarea a
300 mii lei pentru investilii, inilial dorindu-se pentru achizilii, numai
pentru a rezolva o problemd ampld legatii de mediu qi sd nu uitam de

termenele stabilite pentru 2020 Si 2021 legate de emisiile de noxe. Trebuie
luate in vedere aceste probleme in serios pentru ce societatea UATAA este

a Consiliului Local Motru qi sunt responsabili toli consilierii de bunul
mers al acestei societ6{i. Unii vdd cazanele montate pentru ci am aprobat
un Masterplan, care dupi mine a costat mult (700 - 800 milioane) pentru
un proiect care era deja frcut la UATAA.

Dl. Primar: - Domnule Viceprimar, dacl aveli impresia ci veti pdcdli cetdlenii care
privesc vd irgelali. Trebuie sd vd spun gi cetdlenii trebuie si gtie ci nimeni
nu investegte dacd nu ai proiectare. Mereu spuneti: ,,Trebuie sd glsim
solutii!". Da, eu am gdsit nigte solutii, am venit cu ele, le-ati aprobat gi

mergem mai departe. Sd nu credeli cd investiliile care sunt de milioane de
euro, chiar de zeci de milioane de euro pentru UATAA pe termen lung, ni
le va da cineva dacd nu avem toate documentaliile, ne dau banii numai
pentru ce vrem, doar pentru ci spunem aici cd trebuie si facem. Nu. Sunt
condilii obligatorii chiar $i pentru cererea de finantare, documente care

daci nu le aveam nu puteam finanJa. Acesta este argumentul pentru care
se fac toate aceste documentalii. E vorba qi de strategie qi de alli pagi pe
care impreuni i-am ficut. Nimeni nu ne dd bani dacd nu avem
documentalii care sI suslind solicitarea.

Dl. Viceprimar: - Un lucru foarte bun pentru UATAA este cazanul pentru producerea apei

calde care este finalizat, urmind sd se facl probele finale, folosit pe
perioada de vard. Acesta vd reduce poluarea. Dar vine iama $i trebuie sA

tmt5m cu maxim6 seriozitate aceastd problemS. Si nu ne juclm cu hdrtiile
dintr-o parte in alta doar pentru a ne aproba cineva sume mari pentru
rezolvarea problemei. Este in sarcina noastrl a Consiliului Local sd facem
tot ce ne sti in putinti sI rezolvdm problema cAt mai repede, nu pe ultima
suti de metri.

Dl. Petrescu: - Doamna Pregedinte, mai am o intrebare. De fiecare date am votat proiectul
pentru buget cu doud condiJii la sate - Ciobdneqti qi zona liganilor. Sunt
probleme extraordinare gi s-ar putea sd avem victime. E vorba de pod.
Trebuie sd facem ceva pentru cI s-ar putea sd avem un accident mortal. La
podul de la ligani trece microbuzul pe el gi s-ar putea sI vedem victime.
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- Dn 2014 am votat de fiecare datii pentru asfaltarea zonei de la
Ciobdnegti. Vreau gi solicit sd demarim aceste lucrdri in zona respectivE gi

solicit de fiecare datd in Consiliul Local sE se rcalizeze acest lucru.
Omenii nu meritii se fie umiliti de at01ia ani, sd meargd prin noroaie. CAnd
ploul nu se mai poate cobori decAt cu cizme.
- Domnule Mircea (Perigoreanu Mircea), vi rog sd rcalizim acest lucru. in
perioada urmatoare sE dnm drumul la proiectare gi la asfaltare in acea

zond.
Dl Primar: - O si vi rispund gi la aceastl intrebare. imi pare rIu dacd din 2014 nu s-a

ficut asfaltarea. Acea zond face parte dintr-un proiect pentru care se va
accesa fonduri. Ciobineqti este parte din acel proiect. Nu domnul Mircea
face, domnul Mircea face ceea ce-i transmite Consiliul Local qi Primdria.

Dl. Petrescu: - Md simt in Consiliul Local.
Dl. Pintea: - De ce domnul consilier Petrescu mi-a mentionat numele? Nu am fost

general niciodati, am fost colonel.
- Domnul Petrescu a fost senator 8 ani de zile, a fost in Consiliul Local
Motru 8 ani de zile, de ce nu ati pus problema aceasta pf,nl acum? Dim
acum cd nu s-a ftcut nimic, dar p6nd acum de ce nu s-a lhcut? Pentru ci
veni televiziunea dim sd vadi cet?itenii din Motru cd din cauza lui Jianu
aprobdm tot gi nu se face nimic. Nu este adeverat. Nu sunt bani. Acesta
este bugetul local. Ce weti mai mult?

Dl. Petrescu: - Sunt la al doilea mandat de consilier local acum, iar cflt am fost senator am
ftcut destule.

Dl. Pintea: - Am fost aici din 1983. Nu gtiu cAt a1i fdcut.
D-na. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - C6teva intrebdri am qi eu:

l. Cdte familii au fost bran$ate la apd in Rogiut4 Plogtina gi Hordqti dupd ce

noi am flcut demersuri 9i interpelSri in Consiliul Local qi care este

numdrul cererilor depuse pentru brangare pentru ci noi wem si dim apn
cet2itenilor gi poate dumnealor nu au nevoie de ea.

Dl. Sanda: - In bugetul de venituri 9i cheltuieli al societiilii Aparegio sunt prevazute 2
miliarde pentru bran;area celor care sunt deja abonatii societiilii.

Dl. Viceprimar: - Am participat la qedinla ADIA de la Tg. - Jiu qi in urma disculiilor
purtate cu domnul director P6ffi5coiu mi s-a spus cd sunt 200 mii lei
prevdzuJi pentru bran$area cu apd la sate, dar acest lucru nu este atAt de
simplu de a se realiza av6nd in vedere faptul ci releaua este in garanJie.

Domnul Primar gtie cite demersuri s-au lEcut cltre CM, citre firma care a
executat lucrare4 citre Aparegio pentru a obline acceptul dumnealor si
intervenim pe relea in vederea brangarii locuinlelor. Nici pAnA la aceastd

datii nu am primit acest accept pentu branqarea locuitorilor la reteaua
noui. La solicitdrile noastre am primit rdspuns fie cd nu este dimensionatd
reJeau4 fie cd a fost conceput?i doar pentru cigmele qi pentru hidranli.
Toate aceste lucruri le-am demontat gi le-am pus documente inclusiv de la
autorizalia de incepere a lucrlrilor. PdnI acum nu am primit un rdspuns
favorabil. Azi, m6ine ar trebui sE se deplaseze o delegatie de la f,rrma

constructoare la staJia de epurare qi vom incerca sd oblinem un acord
pentru a putea interveni pe relea.

- S-au plltit 9i cei 200 mii lei, diferenla de TVA. Constructorul gla luat
angajamentul ci ne va da acceptul, dar din pdcate a rdmas la stadiu de
vorbe.

Dl. Cojocaru: - Conskuctorul este tot firma ungureasci?
Dl. Viceprimar: - Da.
Dl. Cojocaru: - Cdte adrese ati ficut din partea primtrriei gi cdte rdspunsuri a1i primit?
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Dl. Viceprimar: - 39 de adrese.
Dl. Cojocaru: - Am fEcut o propunere gi o mai fac. Chemati-i in fata Consiliului Local

pentru a ne spune motivele pentru care nu se brangeazi la api. Apa stii pe
conduct2l 9i oamenii nu sunt bran;ati.

Dl. Viceprimar: - Nu numai ce stii pe conducti se qi consumtr, primiria plitind lunar pentru
apa consumatd la cigmele aproximativ 5000 lei, bani care adunaJi intr-un
arr ar putea fi folosili pentru brangdri.

Dl. Cojocaru: - Sunt cereri depuse?
Dl. Viceprimar: - Sunt cateva.
Dl. Cojocaru: - Pentru qedinp urmdtoare sI ne aduceJi sA $tim cate cereri sunt depuse.

Pentru fiecare sat.
Dl. Viceprimar: - Am notat $i o sd vd aduc.
Dl. Primar: - Trag concluzia cd atunci cind nu egti implicat eqti foarte dur, foarte hotdrAt

gi areli cu degetul, nu vezi nicio problemd $i wei sA fie rezolvat acum cd
oamenii vor ape pentru cd le trece conducta pe la poartS, iar cdnd egti
implicat constali ca uebuie sA rezolvi nigte probleme gi oamenii nu pot fi
brangaJi aga bdt6nd din palrne. Acelagi lucru este $i in privinla UATAA.

Au loc disculii in contradictoriu intre domnul Primar gi domnul Viceprimar referitoare
la suma de peste 200 mii lei ce a fost plAtitS" domnul Primar susfnand cA acea suma era o
datorie veche de 4 ani care dac[ nu ar fi fost plEtitii genera penalit6ti sau conturile se

executau.
Dl. Cojocaru:

Dl. Primar:

Dl. Cojocaru:

Dl. Primar:

Dl. Cojocaru:

Dl. Primar:

subiect.
Dl. Cojocaru:
Dl. Primar:
Dl. Cojocaru.

Dl. Primar:
Dl. Cojocaru:

Au loc disculii intre domnul consilier Cojocaru gi domnul Primar referitoare la acest

- 2. Am adoptat o hotirdre pentru sens giratoriu in Calea Severinului. S-au
frcut demersuri pentru a se demara executia acestui sens giratoriu?

- Am luat legitura cu domnul director Tudor de la Drumurile Nalionale gi a
promis cd vine la discuJii sI vedem ce putem face.

- Acest sens este util. in Tg. - Jiu s-a fluidizat circulatia unde sunt astfel de
sensuri giratorii.

3. O altii probleml este legatl de tren. Unii spun ca nu este o necesitate tren
la Motru, dar e un lucru extraordinar. Am inleles ci ali luat legitura cu
parlamentarii qi la Minister. Mai intervenili ca trenul si nu fie scos.

- Am luat legitura gi la Minister qi cu domnii parlamentari de Gorj care au
promis cd se implici in rezolvarea acestei probleme. O societate privatd nu
va mai funcliona niciodatd pe acest traseu pentru cd se circula cu un singur
vagon. Se va insista ca CFR cihtori se preia aceastA ru i. Sperdm cd se va
rezolva.

- 4. CetEJenii din cartierul $tiucani platesc taxe gi impozite. Au nevoie de
strad6- Puteli spune cA nu a fost preluatii de la C.E.O. S-a mai fEcut weun
demers la C.E.O. pentru preluarea acelor strdzi?

- Avem compartiment la Primerie care se ocupA de fonduri europene. 56 le
trasati sarcind se se ocupe de problema celor doue cartiere $tiucani qi 8

Martie pentru accesarc de fonduri pentru acele strizi. Impozite plStim gi
nu beneficiem de nimic. Sunt 80 de familii care pot face un memoriu cetre
domnul Primar fuiltr pentru a ne lua la CItune.

- Trebuie si se faci lucrarea de sistematizare pe verticali. Proiechrl respectiv
s-a reluat $i urmeaza sA se facd, canalizare. Nu se poate preda.

- 5. Gropile de la calea feratii spre Severin.
- S-a rezolvat problema. Au fost astupate.
- 6. Anul trecut .rm aprobat ca echipE de fotbal de la Pandurii 9i rma de la
Oradea sdjoace pe stadionul nostru Ce s-a intAmplat?

- Echipa de la Oradea nu gi-a mai manifestat dorinla de a juca la Motru.
- Sd facem echipA! cA este p6cat.
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Dl. Primar: - Sunt douE luni de c6nd am aprobat bugetul qi ali vdzttt cat am putut aloca
pentru sport. Sperdm si mentinem Clubul aga.

Dl. Stelian: - Avem 3 grupe de juniori la fotbal,2 grupe de box gi o grupl de lupte.
Dl. Cojocaru: - Nu am primit nicio informare din partea Clubului Sportiv. Solicit ca pentru

gedinJa urmdtoare si avem la mapd aceastd infomare. Sd se facl adresd
citre Clubul Sportiv!

Dl. Cojocaru: - 7. Cum stiim cu salariile la primdrie? Impozitele au fost pledte?
Dl. Primar: - Suntem cu salariile la zi. Datoriile la bugetul de stat se pletesc. Pldtim pentn.r

luna trecutd. Eram cu trei luni in urme, dar am reugit s[ recuperlm.
Dl. Cojocaru: - inseamnd cd stdm bine. Sd nu mai spuneti cd nu aveti banil
Dl. Primar: - Nu stilm bine. Daci pletim salariile qi contribuliile la stat nu inseamnl cf,

stdm bine. Dacd am avea bani pentru a face investi{ii de la bugetul local ar fi
bine.

Dl. Cojocaru: - Domnule Primar, vi mu$umesc.
D-na. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Collatu.
Di. Collatu: - Doamna Preqedinte, domnule Primar, cu ceva timp in urmd am solicitat

doui oglinzi stradale, una in spate la Cioplea gi una la A- uri, datoritd
faptului cd nu este vizibilitate, fiind pericol de accidente. Vdd cd nu s-a
intdmplat nimic qi cred cd a trecut jumdtate de an.
- O altd problemd ar fi acele magini care circulS in fald la Moto velo. Sunt
bincule, sunt copii. Magazinele din zoni au in spate posibilitatea de a
descirca marf4 nu pe trotuar.

- Domnule Primar, cAnd incepe programul de infrumusefare al oraqului?
Dl. Primar: - A inceput de c6nd s-a topit zdpada.
Dl. Collatu: - S-au plombat gropile de la sensul giratoriu din centru iar dupd zdpadd sunt

la loc.
Dl. Primar: - S-au plombat qi se vor mai plomba.
Dl. Collatu: - Domnule Primar, cdnd acJionim in zona Crizantemei? Stau in acea zonl qi

nu s-a frcut nimic, nici mlcar plombdri de gropi. Cdnd a fost zdpadd nu a
trecut nici un utilaj pe acolo.

Dl. Primar: - Acea stradd este inclusd ia programul pentru plombIri.
Dl. Collatu: - Domnule Primar, strada care duce spre Ripa nu s-o putea asfalta pentru cd

nu sunt bani, dar micar sa se taseze piatrd rogie pentru ca sunt numai
gropi.

Dl. Primar: - Piatri roqie nu avem dar strada se va pietrui. Dupd topirea zdpezilor am
intervenit gi cu un utilaj, am mai nivelat.

Dl. Collatu: - O alti problemd este in spate la Pogt6. E jale. Trec gi maginile Poliliei
Locale. Este o goapA foarte mare. Sunt maqini parcate pe spatiul verde gi

nu se sesizeaz6.
D-na. Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Bulgariu.
Dl. Bulgariu: - lntreb reprezentanlii Aparegio ce se intdmplE cu apa la Motru? Sunt

probleme de curge aqa de neagri?
Dl. Sanda: - Probabil a fost aqa dupd spdlarea conductelor.
Dl. Bulgariu: - Spilarea a fost ieri. Ceea ce vd semnalez s-a intAmplat sdmbdtZi gi sdmbdta

trecutii. In fiecare week-end e apa ruginitE.
Dl. Sanda: - Aparegio a Ibcut o investilie de 100 miliarde. Magistrala e schimbati. La

racorddrile la bloc ar trebui sd gdsim cauza.
Dl. Bulgariu: - Vreau sd-l intreb pe domnul Corcoald, legat de aceasti problemd, dacd este

adevdrat cd repartitoarele ar fi sparte qi de acolo ar veni apa ruginiti.
$ti1i ceva?

Dl. Corcoald: - Domnule consilier, colegul dumneavoastrh (Drdghici Dorel) vA poate
informa ce intreaga cantitate de ap5 trece prin filtre. UATAA nu are
nicio vind teferitor la cantitatea de impurit?i1i in agentul termic. Doresc
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sA vA informez cd in perioada scurti de trecere pe celdlalt cazan se vor
schimba toate. Jevile de la subsolurile blocului sunt de vind 1007o.

Aparegio face eforturi sE acceseze fonduri astfel inc6t instalatiile si fie
schimbate.

D-na Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Negrea.
Dl Negrea: - Am observat cd mai mereu se vorbegte de solutii dar nu se aduc. S-a

vorbit de UATAA cd trebuie rczolvati problema de mediu. Este un
proiect pe fonduri europene in acest sens qi am observat o reticentd cu
privire la fondurile europene, tin6nd cont c[ bugetul local este foarte
mic. Fondurile europene sunt singura solutie cu atit mai mult cu cAt
bani in buget sunt pdnd in luna septembrie. Pentru repalilrea strdzilor ar
trebui atrase fonduri europene. Aparatul Primiriei ar trebui sd vind cu
c6t mai multe proiecte pentru rezolvarea problemelor. Asta este singura
solutie pentnr rezolvarea problemelor, nu sd venim aici si gisim vind
cuiva. E foarte bine ce vin aceste proiecte pentru cA obiectivele
importante sunt UATAA, Casa de Cuhure, strdzile. Degeaba facem
plombiri la strdzi. Ele trebuie frcute a$a cum trebuie. Schimbarea
conductelor de sub blocuri nu se poate face de cetdJeni, tot pe fonduri
ewopene trebuie schimbate. Aparatul Primdriei sd vind cu foarte multe
proiecte qi noi si incercim sd glsim soluliile.
- Sunt 7 parlamentari de Gorj. SI se facd lobi pentru a atrage cdt mai
multe fonduri. SE gisim investitori, nu sd venim in Consiliul Local gi si
aducem numai critici gi sE spunem ci nu s-a ficut nimic. Toli trebuie sA

gisim aceste solulii. Trebuie sI glsim solutii concrete, nu sI venim
numai cu acuze 9i si dim vina mii pe al1ii.

Dl. Sanda: - E vorba de serviciul de proiecte. Noi pe PNDL 2 nu am luat nici un ban
pe infrastructure. Poate trebuie sd angajnm firmi de consultanli si ne
invele.

Dl. Primar: - Am inaintat 27 gi ni s-au aprobat 3 cu o valoare mici. Dactr s-au aprobat
inseamnd cd gtim, nu ne trebuie frmd de consultanl5. Am al'ut proiecte
gi pe infrastructuri cu valoare mare dar nu s-au aprobat. Bani europeni
sunt foarte mul1i, dar nu inseamni ci pentru ce ai nevoie te duci qi ii iei.
Pentru a-i primi trebuie sE indeplineqti anumite condilii gi reguli care vin
la pachet cu altceva. De aici incep toate celelalte documentalii, proiecte,
avize, etc.

Dl. Corcoall: - Referitor la problemele ridicate de domnul Petrescu o si vtr explic scurt,
strict pe problema UATAA, cele doui activitili distincte. Producerea de
api caldd pe timp de var6 - este reglementatd perfect din punct de
vedere al condiliilor de mediu. $i instalaliile vechi am reuqit sd le
autorizlm. Cazanul cel nou va fi pus in frrncJiune gi va fi fdrtr probleme
autorizat. Referitor la activitatea de iam5, vi spun cI nu se pune
niciodati problema ca UATAA sl-gi inceteze activitatea. Ceea ce v-am
trimis dumneavoastrd gi dumneavoastrh ati aprobat in Consiliul Local
sunt cei 307o pentru proiectele care prin semnetura domnului Primar au
fost trimise la Bucuregti. Aceste proiecte trebuie aprobate. Suma
aprobati de dumneavoastrl de 3 miliarde lei este o suml foarte puJind.
Va trebui si revenim fie anul acesta, fie anul viitor cu cei 30olo astfel
incAt sd atragem de la Guvemul RomAniei fonduri pentru cI UATAA are
probleme de mediu care pot fi rezolvate numai prin finanlarea obtinuti
prin fonduri guvemamentale. Pentru cd nu suntem pe axa de
infrastructuri m.ue, nu exist6 fonduri europene in momenrul de fat6.
Iama aceasta gi iama viitoare vom funcfiona, dar este imperios necesar
ca dumneavoastrd sd aprobati cei 30%o. Aducem in Motru 50 de miliarde
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pentru UATAA dar asta depinde de c6t de repede ve{i semna astfel inc6t
banii guvemamentali sE vinl in Motru. Vd multumesc.

Dl. Primar: - A1i auzit ce nu se pune problema inchiderii UATAA. A fost prinsd suma
necesard in prima jumltate a anului ca sd putem inchide un buget. $ti1i ci
am tdiat qi de la salarii gi de la Direclia Publicn qi de la sport, investilii, de
peste tot. Am prins cat este necesar pentru primul semestru ca si nu ne
oprim din demersurile privind investiliile la UATAA, urm6nd ca la
rectificare sd completem tot gi sI nu avem probleme.

Dl. Corcoatd: - Facem proiectarea pe banii pe care dumneavoastr6 i-ati prins (3 miliarde),
cu cei de la Guvem sunt 10. Ruglmintea este ca prin votul Consiliului
Local sd facem investilia.

Dl. Primar: - incerc6m sd facem c6t mai multe cu bani pulini $i suntem presaii. A$a a
fost qi cu inchiderea gropii de gunoi. Am incercat sd oblinem bani din alti
parte Si pentru cI nu s-a putut am plAtit panA la urmd gi am rezolvat
problema de mediu. La fel se vor rezolva gi problemele de mediu la
UATAA.

Dl. Corcoald: - in acest an UATAA pe bani proprii igi va inchide depozitul de zguri pentru
a evita amenzile gi rdspunderea.

Dl. Primar: - Vom face tot ce depinde de noi pentru ca UATAA si nu aibd probleme din
acest punct de vedere sau s5-gi poatii rezolva problemele pe care le are

deja.
Dl. Petrescu: - Doamna Pregedinte gi domnule Corcoa15, la data c6nd am aprobat bugetul

de venituri gi cheltuieli, domnul deputat Vilceanu a stat in spatele meu qi

qtiti ce luptii am dus ca s[ dlm bani mai mulli pentru UATAA. Acum
domnul Primar, cu imaginea pe care o are, ca fata mare, vine sd ne

demonstreze cd a fost pentru UATAA. Pentru interesul comunitAlii din
Motru de a avea agerrt termic ne batem pind la capdt. $tiJi bine cI am
micqorat Gcal. impreuni cu colegii de la PSD, ALDE qi domnul Iorga
pentru cetilenii municipiului Motru. Faptul cd se joacd fals pentru Motru
md doare.

Dl. Primar: - Am qi eu o intrebare. Referitor la prelul Gcal. A1i precbzt cI membrii
PSD, ALDE, PSRo au votat scdderea pregului la Gcal. Domnule Corcoa16,
ajut6 sciderea prelului la Gcal. si iasd societatea din insolvenld?

Dl. Corcoald: - Ieqirea societiilii din insolvenli depinde strict de cum ne vom recupera
banii de la populaJie. Depinde de cei care aveli datorii. Trebuie sI vI
pHtili datoriile. Orice serviciu trebuie pl6tit. Dacd avem bani, la r6ndul
nostru pl6tim.

Dl. Petrescu: - Domnule Corcoali, se face campanie impotriva UATAA qi cetiilenilor prin
institulia Primdriei.

Dl. CorcoaJi: - S-a redus preful Gcal. datorit2i faptului ci UATAA a mers atit de bine inc6t
a redus preful de productie al Gcal. Sunt Sanse si se reducd pre{ul de
produc{ie prin investitiile care urmeazi. Avem cel mai mic pret din tarA.

Dl. Primar: - ln acest moment nu s-a lbcut nici un fel de investilie. Functioneazd la
acelaqi randament. Reducerea Gcal. nu face dec6t sd ingreuneze iegirea din
insolventi. in pra sunt preluri mult mai mari, aSa cum spunea domnul
Corcoale.

Dl. Viceprimar: - Inci o dat?lnu s-a inleles. Dumneavoastri doreafi si se mdreasci Gcal.
Dl. Primar: - Nu, doream si rf,mind acelagi pret ca anul trecut. La fel cum au remas

taxele qi impozitele. Si rim6nh toate la fel, si nu creasci nimic!
Dl. Viceprimar: - Am observat cI vd deranjeazi cA pldte$te cetiiteanul mai pulin la Gcal.
Dl. Primar: - Am observat ci se doreqte sc5derea prefului dar avem societEti care nu

firnclionea"d gi ne pl6ngem.
D-na. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Mirgu.
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Dl. Mirgu: - Domnule Primar, vin serbetorile de Paqti. intrebarea mea este: Ali ficut un
program vizavi de pregatirea oragului? Md refer la iluminat, marcaje
stradale, etc.

Dl. Primar: - Programul de infrumuselare include qi acest marcaje.
Dl. Mirgu: - Trebuie si dim o ,,fa1i" oraqului in aceastE perioadd.
Dl. Primar: - Ultima zipadd a int6rziat lucrtrrile de infrumuselare ale oragului. Pentru

realizarea programului sumele au fost alocate in buget gi programul a
inceput.

Dl. Mirgu: - P6ne la Pagte se vor termina aceste lucrlri? Si puneJi un pic presiune pe

Directia Publici!
Dl. Primar: - Domnul Director este prezent, vA poate raspunde.

Dl. Dobrici: - Am inceput de azi vdruirea pomilor. Duminicd va incepe vopsirea
marcajelor pietonale. Posibil ca pdnd la Pagti sd finaliz6m. Marcajele nu
s-au putut incepe pentru cd asfaltul a fost ud de la ztpadd.

Dl. Mirgu: - Si aveli in vedere iluminatul public atAt in orag cdt gi la sate.

Dl. Dobricd: - Se va face revizie total6.
Dl. Primar: - Probleme nu sunt pentru ci se rezolvd cdnd apar.
D-na. Pregedinte: - Ce se intAmpld cu statuetele din fala Primdriei care sunt de aproximativ

un an?
Dl. Primar: - Trebuie autorizafie de construire. Proiectantul are alte lucrari. De Pagte nu

se va rezolva dar pe parcurs va fi solulionatii gi aceasti problemd.
D-na. Pregedinte di cuv6ntul domnului Latu, cet2llean al municipiului Motru, care

precizeazA cd revine la ceea ce a ptezental Consiliului Local Motru in gedinta anterioarS,
referitor la terenul de la moar6, gi mentioneazd cd a depus cerere la Primdrie pentru problema
ce o cere a fi solulionati dar rispunsul primit de la autoritatea administrativd nu l-a multumit,
terenul in cauzE fiind instriinat domnilor Croitoru gi AncuJeru Ion.

Domnul Latu se adreseazd Consiliului Local Motru cu rugdmintea de a se glsi
vinovatul 9i de a ajuta cetAlerii satelor componente $i apa4inatoare municipiului Motru si fie
racordali la conducta noui de apd.

D-na. Preqedinte: - Daci nu mai sunt alte intrebari gi interpeliri trecem la urmdtorul punct de
pe ordinea de zi.

2. Proiect de hotlrlre privind aprobarea contului anual de executie al bugetului
local pe anul 2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citeqte proiectul de hotir6re.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog si vI inscrieli la cuvdnt. DacI nu sunt disculii

supun^la vot proiectul de hourire a5a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

3. Proiect de hotiirire privind aprobarea aderiirii UAT comuna Ciitunele qi UAT
cornuna Glogova la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitaril de utilitiifi publice
pentru serriciul de alimentare cu api gi de canalizare ,,ADIA" Gorj ,inifiator -
Primar Jianu Gigel;

D-na. Preqedinte citegte proiectul de hot?ir6re.

D-na. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vi rog si vd inscrieJi la cuvAnt. Daci nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdr&e aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimiJate de
voturi ,,pentru" (19).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotArare a tecut.
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4. Proiect de hotirire privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publicl la
nivelut Municipiului Motru, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotiirAre.
D-na. Preqedinte: - DacI sunt disculii ve rog se vd inscrieli la cuv6nt. Daci nu sunt discufi

supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotiirdre a trecut.

5. Proiect de hotiirire privind aprobarea Contractului de dare in administrare a
locuin{elor cu chirie(fond locativ), a Regulamentului privind criteriile de analizi
gi solu{ionare a cererilor de atribuire a locuinlelor convenabile, administrarea,
exploatarea Ei inchirierea acestora pi a contractului - cadru de inchiriere pentru
suprafefele cu destina{ia de locuin{i, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vA rog se vI inscrieJi la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii

supun la vot proiectul de hotfu6re aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

6. Proiect de hotiirire privind actualizarea Regulamentului privind repartizarea,
inchirierea, exploatarea Ei administrarea locuinfelor sociale din Municipiul
Motru, respectiv Lista cu actele justificative pe care solicitanfii de locuinfe
sociale trebuie sii le prezinte in vederea analiziirii cererilor, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

D-na. Preqedinte cite$te Foiectul de hotIrAre.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii va rog sI vd inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
D-na. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Sunt de acord cu acest proiect de hotiir&e. Referitor la cetiilenii strlini

care pot beneficia de repartizarea unei locuinte sociale, doresc sd ni se

spunl daci avem cazuri de acest gen in municipiul Motru.
Dl. Primar: - Chiar dacl nu sunt cazuri de acest gen, trebuie sE avem cadru legal in

cazul in care vom avea.
- Recomandarea am primit-o de la PrefecturS.

Dl. Cojocaru: - Asta am inleles, dar avem cazuri?
D-na Vdduva: - Nu.
Dl. Cojocaru: - Acest lucru doream sd gtiu.
D-na. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrare a$a cum a

fost redactat. Cine este pentru?
io urma votului exprimat proiectul de hottrrire a fost votat cu unanimitate de voturi

.pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrare a trecut.

7. Proiect de hotirire privind aprobarea indicatorilor de performan{A pentru
serviciul public de salubrizare din Municipiul Motru, initiator - Primar Jianu
Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hottirdre.
D-na. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vA rog str vi inscrieli la cuvdnt. Daci nu sunt disculii

supun la vot prciectul de hotdr6re aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
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D-na. Secretar: - Proiectul de hotlrAre a trecut.
Dl. Dobric5: - Am discutat acest proiect de hotlrdre la qedintele de comisii gi am spus cd

indicatorul reciclabil e una gi Ordonanta e alta (O.U.G. nr. 196/2005, privind
fondul de mediu). Cantitatea de degeuri sortate $i valorificate se calculeazi
din cantitatea totall de gunoi, ceea ce nu reiese din raportul de specialitate.

-in20l7 am rcalizat 5,71%o. Cum ajungem in acest anla 35%o?

- Sd nu punem in dificultate Directia PublicS!
- S-ar putea realiza acest procent doar daci am avea stalii biogaz, pe care

U.A.T. Motru la acest moment nu le poate face.
Dl. Viceprimar: - Chiar dacl se face seleclia la plastic, sticlS, h6rtie, etc. tot nu se rcalizeazA

procentul de 35%o.

Dl. Dobricd: - Trebuie investilii pe fonduri europene.
Dl. Viceprimar: - Trebuie sd gdsim o solutie pentru reducerea indicatorului. Se va inilia

proiect de hotir^are pentru luna viitoare in vederea reglementdrii situaliei.

9. Proiect de hotirire privind apiobarea Regulamentului de Organizare qi
Funcfionare pentru Cimitirul Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotdrare.
D-na. Pregedinte: - Dactr sunt disculii vA rog sd vA inscriefi la cuvAnt.
S-au inscris la cuv6nt domnii consilieri locali: Petrescu Ilie gi Mirgu Vasile.
D-na. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Am inleles cd mai sunt doar 30 de locuri.
Dl. Dobricd: - Da. Cu privire la acest proiect de hotirdre weau si aduc in discutie doui

aspecte: taxa de cimitir (taxa prin care fiecare titular al dreptului de
folosintE este obligat sE o achite) menlionatti la arl. 12 din Regulament qi

paza. Cine incaseazA laxa, pentru cd nu se precizeazd nimic in acest sens
qi cine finanleazi paza, conform art.2l, pct. g din acelagi Regulament?
Dacd nu se aprob[ o taxa, ce facem cu aceste cheltuieli de administrare?
Ca si infiinjim un serviciu de pazA trebuie sE angajlm oameni.
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8. Proiect de hotirire privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu
atribu{ii privind stabilirea ordinii de prioritate in solu(ionarea cererilor de
locuinfe sociale gi repartizarer efectivi a locuinfelor, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotirAre.
D-na. Pregedinte: - DacE sunt disculii va rog si vd inscrieti la cuvAnl.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali: Petrescu Ilie Ei Cojocaru Ion.
D-na. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Domnule Director, sunt probleme?
Dl. Dobric6: - Nu.
Dl. Petrescu: - DacE nu sunt probleme, grupul PSRo voteaze proiectul de hotirdre.
D-na. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Fac parte din Comisia de analizd a cererilor de repartizare a locuinlelor

sociale. Am {Icut o analizi amAnuntitd a cererilor gi procesul verbal
supus aprobdrii Consiliului Local Motnr reflectil ceea ce a hot?irdt
Comisia.

D-na. Pregedinte: - DacI nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a
fost redactat. Cine este pentru?

i, u"-, votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi
,,pentru" (19).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotiirAre a trecut.



Dl. Primar:
Dl. Petrescu:

D-na Viduva:

Dl. Primar:
Dl. Dobric6:

D-na Vdduva:
Dl. Primar:

Dl. Dobric6:
Dl. Primar:

Dl. Dobric[:
Dl. Primar:
Dl. Dobrich:
D-na. Pregedinte:
Dl. Mirgu:

D-na. V[duva:

Dl. Mirgu:

Dl. Cojocaru:
D-na. Vdduva

Finanjarea pentru pazd, gunoi, ap5, energie electricd" etc. se suporti de
Consiliul Local din bugetul local sau dintr-o taxi?

- Daci proiectul de hot6rrire se aprobl in aceasti form6 sE se vini luna
viitoare cu un alt proiect de hotirdre in care sd se mentioneze finanlarea
gi cu ce personal se asigurd peza. Datoritii acestui Regulament noi
trebuie sa facem schimbare organizatoric6. Trebuie mlriti organigrama
DirecJie Publice cu persoanele care asiguri paza" sau poate se dore$te ca
paza sE fie asigurati de Polilia Locali sau de o frmi. Noi trebuie se $tim
cine face paza. La ora actualA nu este pazd. Sunt de acord cu
Regulamentul, dar luna viitoare trebuie aprobati gi fmanJarea. Luna
viitoare am sd vin la dumneavoastri cu o fundamentare pentru a pune in
practicd acest Regulament.

- Ests vorba de un Regulament general.
- Rog pe doamna VIduva sa gdseasce solulii pentru cimitir. Insist pentru
ci mai sunt doar 30 de locuri gi trebuie rezolvatl aceasti problemi
pentru ce este o chestiune de urgenJl pentru municipiul Motru.

- C6nd s-a prezentat o alta formd a Regulamentului pentru cimitir, aceea a

fost respins[. Vi rog sd aprobali acest Regulament deoarece situaliile
care sunt semnalate Primdriei de cdtre preotul paroh impun o serie de
mhsuri qi reguli. Se gtie cd cimitirul s-a dat in administrare la Directia
Publici dar firi regulament. Prin lege sunt stabilite obligaliile
proprietarului. Trebuie aprobat Regulamentul, iar pe parcurs se gdsesc

soluJii de o parte gi de alta. Toate consiliile locale au aprobat un astfel de
Regulament. Noi, la momentul actual, nu avem Regulament de

organizare gi functionare pentru cimitir. Managerul poate sd gdseasci gi

alte solulii de eficienld pentru ca Directia Publici incaseazd taxa pentru
locurile de veci.
- Toate cheltuielile sunt de la bugetul local.
- Direclia Publici incaseazA 1700 lei /lund pentru cheltuielile cu

administrarea cimitirului. Nu se poate asigura paza gi intretinerea
cimitirului cu acesti bani. Dacd considerati cd aceqti bani ajung, vi
ingela{i.

- Puteli veni gi dumneavoasM cu solulii.
- Cheltuielile sunt mult mai mari de 1700 leillunE. FinanJarea este de la
bugetul local, gtili gi dumneavoastra acest lucru.

- Mi-aq dori sd incasez mai mult de 1700 leiAund.
- Atunci finanjEm curuenia de primdvard la cimitir cu 1700 lei sau 2000
lei.

- Eu vorbesc de cimitir.
- Cimitir inseamna tot ce tine de perimetrul bisericii, nu numai cimitirul.
- E doar cimitirul, biserica nu o avem.
- Are cuv6ntul domnul Mirgu.
- A9 dori si supun atenliei colegilor cel de-al doilea alineat al articolului 5

din Regulament. Propun ca a doua propozilie din alineat sI fie scoasS.
- Dacd se scoate acea propozilie nu mai putem vorbi de prelungire. Nu se

mai poate vorbi de prelungire dupi expirarea contractului.
- Existn posibilitatea ca cetalenii str uite termenul de prelungire prevlzut in

regulament gi sI nu mai poatd prelungi contractul. Si nu condilionlm
complet.

- Si se faci o notificare ca cei in cauzl sA fie irytiinlali.
- Faceti amendament ci: ,,prelungirea se face la cererea beneficiarului

locului de veci in urma notificirii ficutd de cdtre administrator".
- D4 fac acest amendament.
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D-na. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul fEcut de cdtre domnul consilier local Mirgu
Vasile. Cine este pentru?

i, ,"-a votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,,pentru" (19).

D-na. Secretar: Amendamentul a trecut.
D-na. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotiirAre cu

amendamentul votat. Cine este pentru?
in ,rma votului exprimat proiectul de hotiirAre a fost yotat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiecnrl de hothrdre a trecut.

10. Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru, in calitate de
administrator al domeniului public qi privat al municipiului Motru, solicitat prin
Certilicatul de Urbanism nr. 14119.02.2018 emis de Consiliul Jude(ean Gorj, in
vederea realizirii obiectivului de investifii ,,Refacere drum Ploqtina -
Miculeqti", inigiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Preqedinte citegte proiectul de hotiirire.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii ve rog sa vi inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotirAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19),
D-na. Secretar: - Proiecnrl de hotirAre a trecut.

11. Proiect de hotirire pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul
Motru, zona B-dul Gtrrii nr. 2B - agent economic S,C.OLY&STEF CAFFE SRL,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotiirire.
D-na. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vi rog sd vi inscrieJi la cuvAnt. DacI nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hottrrire aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

12. Proiect de hotiir6re pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul
Motru, zona B-dul Girii , bloc M 6, parter - agent economic furlea
M.Constantin - Intreprindere Individualii, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotiirdre.
D-na. Pregedinte: - Daci sunt discutii vI rog sd vI inscrie(i la cuv6nt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Cojocaru Ion.
D-na. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Noi aprobim acest proiect pentru intrarea in legalitate, dar de platd nu

vorbegte nimeni.
Dl. Ardeiu: - Am aprobat Regulamentul de fimclionare a teraselor sezoniere gi taxele.
Dl. Cojocaru: - In proiectul de hotirire nu este menlionatii perioada qi contractul de

comodat incheiat de domnul furlea expiri in 30.09.2018.
D-na V5duva: - Contractul de comodat este actul prin care se face dovada delinerii

spaliului gi este unul dintre documentele solicitate prin Regulamentul
aprobat pentru incheierea contractului de inchiriere cu Primlria. Primdria
incheie contact de inchiriere p6ni la 30.09.2018. Dacd vine cu un
contract de comodat prelungit, prelungim gi noi contractul de inchiriere
pAnI la sfdrgitul perioadei sezoniere aprobatd de dumneavoastri.

Dl. Cojocaru: - Doamna Secretar, cum este?
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D-na. Secretar: - Noi aprobdm amplasarea terasei. Dupi adoptarea hotlrdrii se va incheia
contractul de inchiriere.

Dl. Cojocaru: - HottrrArea nu se adoptii conform proiectului? DacE noi in proiect nu avem
data trecutA nu apare nici in hotiir6re.

D-na. Secretar: - E vorba de sezon gi perioada sezonului este prevAzutA in Regulament.
D-na. Vdduva: - Dumneavoastrd vota{i amplasarea terasei, nu durata. Contractul de

inchiriere se incheie conform contractului de comodat.
Dl. Cojocaru: - De ce nu prevedem durata in proiectul de hotiir6re?
D-na. Vdduva: - Nu face obiectul proiectului de hotiirAre.
DL. Cojocaru: - Doamna Secretar, trebuia perioada trecutA in proiecnrl de hotlrAre? 

^
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre are ca obiect amplasarea unei terase sezoniere. In

Regulamentul de funcJionare a teraselor sezoniere se specifici condiliile
ce irebuie indeplinite pentru incheierea contractului de inchiriere. in
baza cererii gi documentelor solicitate se va incheia contractul de
inchiriere.

Dl. Cojocaru: - Pentru perioadl venili in Consiliul Local?
D-na. Secretar: - Nu, pentru cd este aprobat Regulamentul.
Dl. Cojocaru: - Eu mi abtin.
D-na. Pregedinte: - Daci nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotiirire ata cum a

fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drlghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Rat
Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Morega Costel Cosmin, Ardeiu R5zvan Remus, $urlin
Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirgu Vasile, Stelian Vasile, Petrescu Ilie, Petrigor
Florentina Eugenia" Collatu Neghind Constantin, Sanda Ion qi Iorga Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Cojocaru Ion gi Popescu Ion s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirere a fost yotat cu 17 voturi
,rpentru" Ei 2 ,rabfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

13. Proiect de hot5rire privind aprobarea concesionilrii prin incredin(are directl a
unei suprafete de teren de 15 m.p. in zona str. Minerului bl.I3 in vederea
extinderii qi modernizlrii construcfiei proprietatea S.C. GHIOCELA PROD
COM SRL, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotiirdre.
D-na. Pregedinte: - DacI sunt disculii vd rog se v[ inscrie{i la cuvdnt. Daci nu sunt discuJii

supun la vot proiectul de hotlrdre ata cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirlre a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

14. Proiect de hotir6re privind aprobarea extinderii suprafetei de teren, definutl cu
contract de inchiriere de S.C. GHIOCELA PROD COM SRL in zona BIoc 42,
cu 70 mp., inifiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotirAre.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii ve rog sd vd inscrieti la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
D-na. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - La acest proiect de hotdrdre de ce a1i trecut durata inchirierii?
D-na. Secretar: - E vorba de un contract de inchiriere in derulare gi s-a raportat la dat6.
D-na. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hotdrdre ata cum a

fost redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
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15. Proiect de hotiirire cu privire la vinzarea locuinfei din fondul locativ,
proprietate privatl a Municipiului Motru, situatl in blocul A2, Sc. 8, Ap.3,
parter, doamnei Floricoiu Maria Cornelia titular contract de inchiriere,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re.
D-na. Preqedinte: - DacI sunt disculii ve rog s[ vI inscrie{i la cuvAnt. Dacd nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hot5rAre aqa cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirflre a fost votat cu unanimitate de

voturi ,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotArare a trecut.

16. Proiect de hotirire privind aprobarea Programului de infrumuselare at
Municipiului Motru pe anul 2018, inifiator - Viceprimar Morega Costel
Cosmin;

D-na. Pre$edinte citegte proiectul de hotdrAre.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii ve rog sd vd inscrieJi la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu llie.
D-na. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Suslinem acest proiect de hotirdre, grupul PSRo va vota acest proiect de

hotdrdre.
D-na. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a

fost redactat. Cine este pentru?
i, ,rma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrire a trecut.

17. Proiect de hotiirire privind reabilitarea drumului spre Cimitirul Municipiului
Motru, pietruirea platformei - parcare maqini qi construire WC-uri, initiatori -
consilierii locali Cojocaru Ion qi Popescu Ion;

D-na. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re.
D-na. Pregedinte: - Daci sunt disculii vi rog si vd inscrieti la cuvdnt.
S-au inscris la cuvint domnii consilieri locali: Petrescu Ilie Ei Negrea Nicolae.
D-na. Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Domnul Cojocaru a IEcut un proiect de hotir6re extraordinar de bun. Este

necesar. Grupul PSRo il susJine.
D-na Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Fac amendament la acest proiect de hotirdre, amendament ce consti in

WC - uri ecologice, pentru reducerea costurilor.
Dl. Petrescu: - Nu mi opun opiniei domnului Negrea dar avind in vedere permanenla nu e

bine cu WC - uri ecologice.
Dl. Primar: - WC - urile ecologice sunt mai u$or de montat, intretinut gi au intrebuintare

indelungat6.
- Sursa de finantare nu este prevdzutA. Trebuie identificate sursa.

D-na. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul fEcut de cdtre domnul consilier local Negrea
Nicolae. Cine este pentru?

Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1

Jana Daniela, Bulgariu Cristian au votat,,pentru".
Consilierii locali: Sanda lon, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugeni4 Morega
Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirgu
Vasile, Stelian Vasile, Coltatu Neghind Constantin, Cojocaru Ion gi Popescu Ion s-au
ab{inut de la vot.
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in urma votului exprimat amendamenful a fost votat cu 6 voturi ,,pentru" qi
l3 ,,abtineri".

D-na. Secretar: Amendamenhrl nu a trecut.
D-na. Pregedinte: - DacI nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotiir&e ata cum a

fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Sanda Ion, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia, Morega
Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirqu
Vasile, Stelian Vasile, Collatu Neghin[ Constantin, Cojocaru Ion gi Popescu Ion au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drighici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, RaJ

Jana Daniela, Bulgariu Cristian s-au abfinut de la vot
In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu 13 voturi

,,pentru' gi 6 ,,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.

18. Proiect de hotirire privind modificarea taxei de inchiriere spafii comerciale din
cadrul Pie(ei Centrale Motru, aprobati prin H.C.L.nr.145131.08.2017, inifiator -
consilier local Sanda Ion;

Proiectul de hotiirAre a fost retras de cAtre initiator.

19. Proiect de hotiirire privind aprobarea organiziirii ,,Zilelor Municipiului
Motru" in perioada 21-27 mai 2018 , inifiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citeqte proiectul de hotirare.
D-na. Pre$edinte: - DacI sunt discuJii vA rog sA vI inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local Petrescu Ilie.
D-na. Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Faptul cA am imprumutat bunurile municipiului Motru, cd nici un patron

din Motru nu a venit la manifesttiri nu a fost bine. A fost un boicot la
Zilele Municipiului Motru. Patronii qi cet2ilenii pletesc taxe 9i impozite
la municipiul Motru. Sd dim posibilitatea cetilenilor de a consuma
produsele patronilor din Motnr.

- Se dIm posibilitatea acelei firme de a inchiria terenul nostru altor firme,
nu sunt de acord.

Dl. Primar: - Mi voi referi la acest proiect de hotiirAre. Avem o experienli reugiti, o
manifestare frumoas5, au fost oferite drepturi egale de participare, nu a
fost nimeni exclus, mai mult agenlii economici din Motnr aveau dreptul
de a-Ei alege locul.

- Piateta a fost arhiplind de agenli economici gi de participanti, spectacolul
a fost unul reugit, bugetul local nu a fost afectat. Znro lei de la bugetul
local in condiliile in care spectacolul a fost gandios ftnalizat cu foc de
artificii.

- Sunt convins ci qi de aceastii datii va fi o participare foarte bunI gi

locuitorii vor fi foarte fericili.
Dl. Petrescu: - Anul trecut un miliard de lei vechi s-au dus in buzunarul unui escroc. E

frcituri. $tim date de anul trecut. Zero nu ne incdnt?i cu nimic.
Dl. Primar: - Nu gtiu de unde are domnul consilier datele (l miliard). Am schimbat

prin dispozilie organizatorul, dar nici atunci gradul de incasare nu a fost
at6t de mare. $i in anii 2015 9i 2016 sumele incasate au fost mici.
Cheltuielile au fost mult peste sumele incasate. Nu am nimic impotriva
nimlnui. Propunerea mea mi se pare destul de decentd avdnd in vedere
bugetul.

D-na. Pregedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotiinire a$a cum a
fost redactat. Cine este pentru?

18



Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitnr, Negrea Nicolae, Ra1

Jana Daniela, Bulgariu Cristian au votat,pentru".
Consitierii locali: Sanda Ion, Iorga lon, Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia, Morega
Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, $urlin Marilena" Pirvr.rlescu Eduard Nelu, Mirgu
Vasile, Stelian Vasile, Collatu Neghind Constantin, Cojocaru Ion gi Popescu Ion au votat
,,impotrivii".

In urma votului exprimat proiectul de hottrrire a fost votat cu 6 voturi
,,pentrut' gi 13 voturi ,,impotrivi",

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re nu a trecut.

20. Proiect de hotiirire privind alegerea pregedintelui de gedinfii al Consiliului
Local al Municipiului Motru pe perioada aprilie, mai qi iunie 2018, ini(iator -
consilier local $urlin Marilena;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hot2ir6re.

D-na. Preqedinte: - Daci sunt disculii va rog sd vd inscrieli la cuvAnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Petrescu Ilie.
D-na. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Propun pe domnul consilier local Stelian Vasile.
D-na. Pregedinte: - DacE nu mai sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hotiirdre cu

^ propunerea domnului Petrescu. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirlre a fost votat cu 18 vofuri,pentru" gi o

,,abfinere" (domnul consilier local Stelian Vasile s-a abfinut de la vot).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirAre a trecut.

21. Proiect de hotirAre privind aprobarea organizirii ,,Zilelor Municipiului
Motru" in peioaila 21-27 mti 2018 , consilierii locali: - Morega Costel Cosmin,
Petrescu llie, Cojocaru Ion, Sanda Ion gi Iorga lon;

D-na. Pregedinte cite$te proiectul de hotirdre gi roagE Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local Motru nr. 1 $i 3 sd se retragd pentru a aviza proiectul de hot?ir:iire.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I gi 3 se retrag pentru a aviza
proiectul de hotiir6re.
Membrii comisiei de specialitate nr.l,
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Cojocaru Ion, Iorga Ion, Popescu Ion 9i Stelian

Vasile au votata'pentru".
Consilierii locali: Drdghici Dorel gi Fotescu Valeriu au votatatmpotrivi".
Membrii comisiei de specialitate nr.3,
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Cojocaru Ion, Ardeiu Rizvan Remus, Pirvulescu

Eduard Nelu gi Petriqor Florentina Eugenia au votata'pentru".
Consilierii locali: Negrea Nicolae gi Pintea Dumitru au votata'impotrivi'.

in urma votului exprimat proiectul de hotiir6re este avizat favorabil, cu 5 voturi
,,pentru" 9i 2 voturi ,,impotrivi" de ambele Comisii de specialitate, putAnd fi dezbdtut pe
ordinea de zi a gedinJei.

D-na. Preqedinte: - Daci sunt disculii va rog sd vd inscrieli la cuv6nt.
S-au inscris la cuvAnt domnii consilieri locali: Petrescu Ilie, Negrea Nicolae, Sanda

Ion qi domnul Director al Casei de Culturi Motru - Popescu Daniel.
D-na. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - In acest proiect de hotir6re este urm6ritii gi primiti activitatea economicS.

Avem prezent in programul cultural titanul care cAntd la vioari - domnul
Feraru.

- ToJi banii de pe taxele de inchiriere, incasati pe chitanle, sI intre in
bugetul local!

- Se apropie gi Ziua Intemational5 a Romilor qi rog pe domnul Feraru sd
participe la manifestlri.
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Dl. Feraru:

Dl. Primar:

Dl. Feraru:
Dl. Primar:

Dl. Cojocaru

Dl. Primar:

Dl. Cojocaru:

Dl. Primar:

- Sigur voi participa. Sunt Pregedintele lor.
- Am ascultat cu atenlie modul in care s-au desfrqurat dezbaterile in cadrul

gedintei qi, ca cetiilean, indemn la un mediu mai ambiant. De Zilele
Municipiului Motru pot str particip ti sA suslin ur1 Fogram de 5 ore. in
acest sens am strans din localitAfile limitrofe 20 de membri pentru un
taraf.

- Sunt cetAlean al acestui orag de 40 de ani gi punctul meu de vedere este
de ane aSeza la o masE toli pentru a se face ceva pentru comunitatea din
Motru din punct de vedere cultural. Daci se rezolvd problema Casei de
Culturd putem organiza activitdli culturale gi cu banii incasali s-ar
acoperi cheltuielile de intrelinere.

- Urez ca sdrb6toarea sfintelor Paqti sd gdseascA familiile dumneavoastra
in cele mai fericite momente. Doresc sE fie intelegere gi numai bine.

- Maestre Feraru, tn proiectul de hotirAre pe care l-am iniliat in urma cu o
luni, in termen, am prevezut organizarea unui festival Gheorghe Feraru,
av6nd in vedere activitatea depustr de dumneavoastrd de-a lungul
timpului. Vdd cd 9i in acest proiect de hotir6re sunteti in programul
cultural gi md bucur. Doar o zi ave(i in progam dar este un pas
important, e bine.

- Un festival nu implici costuri multe dar necesiti orgaruzzre.
- Referitor la proiectul de hotir.ire, except6nd art. 4, este bun. Comparat cu

proiectul iniliat de mine acesta presupune cheltuieli de la bugetul local.
Conform graficelor prezentate, niciodatE nu a fost recuperate suma
investit5. Chiar dacd bugetul este sdrdcit incercam si ne incadrdm in
banii pe care ii avem. $i acest proiect este bun, cu excepJia art.4 carc
incalcd prevederile legii concurentei in sensul ci nu presupune un
tratament egal pentru toli participanfii. Nu am nimic cu nimeni dar nu
weau ca cineva sI pl5teasca pentru o astfel de decizie. A mai fost o
situalie de acest gen. Mai tArziu cind am ini(iat un proiect de hotdrAre
pentru care era necesar sd oblin avizul de la oficiul concurenJei am mers
dupl aviz mi s-a spus gi despre discriminarea de la slrbdtoarea Zilelor
Municipiului Motru. Am rezolvat atunci toti printr-o hotdrAre de consiliu
local, situalia fiind in{eleasf, la acel moment, dar acum se revine cu
acelaqi lucru. Recomand respectarea prevederile legii concurenlei, altfel
vdd un alt interes.

- Sunt unul dintre iniliatorii acestui proiect de hotirire. Consider la fel ca
domnul Primar ci primele 3 articole sunt bune iar cu privire la art. 4 Jin
sd-l contrazic pe domnul Primar gi si spun ci toate articolele sunt legale.
Probabil dumnealui se referea la patronii din Motru care pldtesc taxe gi
impozite la Motru gi vin in concuenfe neloial5 cu patronii venili in orag
de aceste manifestiri. Ai nogtri pldtesc impozite gi taxe gi aceia vin Ei nu
plAtesc.

- Domnule Cojocaru, eu am spus cum s-a pus problema la Oficiul
ConcurenJei.

- Este vorba de Zilele Municipiului Motru qi dacd atunci nu sunt ajutafi
patronii din Motru, nu vid cAnd. Patronii pldtesc gi TVA qi impozit pe
salarii , etc. Vine patronul de la Petroqani sd vdndi micul cu 8 lei in loc
de 4 qi halba de bere cu 4 lei in loc de 2.

- Avem scheme de ajutor de minimis care se adreseazd in special agenlilor
economici locali.

- Doamna Secretar, are legiturl concuenJa neloiala cu art. 4 din proiectul
nostru?

Dl. Cojocaru:
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D-na Seqetar: - intr-adevdr, acum doud sdptim6ni au venit reprezentanlii Consiliului
Concurenlei gi au verificat toate hotirArile Consiliului Local Motru
pentru a vedea daci conJin sau nu articole cu privire la concurenJa
neloialtr. Noi nu am awt situalii de genul acesta. Au verificat strict anul
2017.

Dl. Cojocaru: - MI refer strict laaft. 4 al proiectului.
D-na. Secretar: - Poate fi asimilat ca li concurenli neloiald-
Dl. Cojocaru: - Ce concurenli neloida este? Faptul ca cei care vin nu pldtesc impozite 9i

taxe locale nu e concurenld neloiald?
D-na. Secretar: - Nu este vorba de taxe gi imfozite, e vorba cA sunt scutili de la platn.
Dl. Cojocaru: - Ce concuren|5? Ia micul cu 2 lei gi-l dd cu 4 lei? Avem experienta de anul

trecut.
Dl. Pintea: - Dali-l dumneavoastre cu 2 lei!
Dl. Bulgariu: - $i venim la dumneavoastrS, nu ne mai ducem la cel cu 4lei.
Dl. Cojocaru: - in concluzie e sau nu e legal, doamna Secretar?
D-na. Secretar: - Consiliul Concurenfei asimileazd ci ar fi o concurentd neloiald in

condiliile in care ...
Dl. Cojocaru. - A... asimileazi... Dar faptul ce plAtesc taxe qi impozite nu asimileaz6

ca gi concurenti neloiali?
Dl. Primar: - Domnule Cojocaru, riscdm ca Prefectura si respingd hotdrdrea gi si

rdmdnem frrE eveniment.
D-na Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Am analizat cele doui proiecte de hotirdre. Am vizut cd proiectul iniliat

de cdtre domnul Primar nu presupune sume de la bugetul local, o solutie
bund avdnd in vedere bugetul slrdcit al acestui an. Vrem sd se
organrzeze Zilele Municipiului Motru dar de ce sd se implice
funclionarii Primiriei in organizarea evenimentului? In anii treculi
aproape o slptdmAnd funclionarii s-au ocupat de organizarea acestei
manifestdri. in loc s6-gi fac[ treab4 sI geseascA solulii pentru atragerea
de fonduri europene sau pentru administrarea oragului trebuie si se

ocupe de organizarea acestor zile.
- Al doilea argument pe care doresc sd-l aduc in discufie este eficienla. Ce
eficienp este daci intotdeauna am mers pe deficit? incasirile au fost
mai mici decdt cheltuielile.

- Mai avem o probleml legati de concurenll. Daci existi o lege cu
privire la concurenlA care spune ci nu poli sA ingade$ti dreptul unei
firme de a face afaceri pe teritoriul lerii Rominegti, noi venim cu
articole speciale?

- Se induce ideea cI noi, consilierii de la Partidul Liberal, avem ceva
impotriva agentilor economici de pe raza municipiului Motru. Noi am
fost pentru proiectele de minimis gi iniliativele legate de ajutorul acordat
agenlilor economici din municipiul Motru.

- Se acrediteazi ideea demagogici cI noi impiedicim agentii economici
din Motru sd-gi desfdgoare activitatea. Se incearc6 s6 se ducd in eroale.
A fost un boicot indus pentru ci daci aveau interesul sI participe pentru
cetiilenii municipiului Motru, si vdndtr mai ieftin, cu siguranla oamenii
se duceau unde se vindea mai ieftin. Au fost nigte interese la mijloc.

- Deci, nu noi am fost impotriva cet?iteanului. Noi wem sE ajutiim
cetdleanul.

Dl. Viceprimar: - Domnule Negre4 am v5zut un lucru bun la domnul Primar, faptul ci a
apreciat programul propus de noi, iniliatorii acestui proiect de hot?irAre.
Respectdm 98% programul dumneavoastrd pentru aJ vota gi
dumneavoastri.
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Dl. Primar:

Dl. Viceprimar:
Dl. Primar:

Dl. Viceprimar:

Dl. Primm:
Dl. Viceprimar:

Dl. Primar

Dl. Negrea:
Dl. Primar:

D-na Pregedinte:
Dl. Sanda:

Dl. Primar:

- Aga cum am spus gi la inceput, este un program extraordinar, este identic
cu cel propus de noi, singurul lucru ci incalcd legea. ..

- Nu incalci nicio lege.
- ... in rest daci se doresc cheltuieli de la bugetul local se vor face, se

recupereaze o parte din bani, asta este. Dacd se doregte ftrI cheltuieli de
la bugetul local mai bine.

- Cu privire la personalul care se ocupd de organizarea evenimentului se

gtie ia in organigramr este inclus personalul de la Direclia de Cultur6. in
ideea dumneavoastrA considerali cd o persoand poate se organizeze un
eveniment iar o DirecJie de Cultura nu poate sd organizeze.

- Referitor la faptul cI evenimentul poate fi organizat fdrd bani de la
bugetul local sd ne amintim ce anul trecut s-a concesionat/inchiriat 2000
m.p. la o firmd/societate/persoanl fizicd, sau ce a fost, pentru suma de

9000 lei gi acea persoan6 a incasat de l0 ori, in jur de 900 milioane lei
vechi.

- De unde aveli cifrele?
- 3 m.p. s-au dat cu 7 milioane (700 lei noi). Dumneavoastrd venili cu ideea

cd nu consumE nimic Consiliul Local, nu pierde nici un ban.
- Banii pe care-i vom incasa de la comercianli vor fi inregistrali ca venit

din care se vor pllti artigtii. Trebuie sd facem evenimentul pentru
cetAleni, nu ce s-a intiimplat anul recut. De la o gogogerie s-a luat 7
milioane lei.

- Referitor la graficul prczentat, domnule Primar, vorbili cu rea credin!6 de
50 000 lei doar pentru spectacol. Nu spuneti ca in anii trecuJi de toatd
suma de 120.000 lei. Anul acesta este 100.000 lei (spectacol, premii,
plus celelalte activit2ili). A1i pus 50.000 lei ca sd ne duceli in eroare. S-a
ftcut graficul tendenlios $i cu rautate.

- Avem 50.000 lei pentru spectacol, 30.000 lei pentru premiere qi 20.000
lei pentru alte activitili.
- Ati Ihcut trimitere la organizarea acestei serbetori. In anul 2016 suma
alocatd pentru spectacol a fost de 50.000 lei, organizator prin dispozilie

- Viceprimar Moregs" a reugit sE aduci 2 artigti pe seare timp de 3 seri 9i
str incaseze de 7 ori mai puJin, respectiv 7660 lei. in anul urmltor
spectacolul a fost organizat de Directorul Casei de Cultur4 bugetul
alocat a fost tot de 50.000 lei, au fost 3 artigti pe seari timp de 3 zile qi

suma recuperaui este de 43462 lei, aproape integral. Cum vd explicali
diferenla?

- Trebuie si vorbim pe argumente, nu pe vorbe.
- De aici se observi aceasti inddrjire. Sper sA teaca proiectul a;a cum este.

Singura problemi este acel articol. Sper ca Prefectura sI nu ne punl si
anultrm hot2lrdrea pentru cd nu ar mai fi timp pentru alta gi pentru a
organiza evenimentul.

- Are cuvAntul domnul Sanda.
- Vin cu un amendament. intr-adevdr sumele care sunt cuprinse prevdd gi

premierea. Propun ca premierea (30.000 lei) s6 fie rupd de bugetul
Zilelor Municipiului Motru. in toat2i lara premierea nu se face de zilele
oragului, se face de ziua copilului (1 iunie) sau la deschiderea anului
gcolar. Am l5sat la Colegiu un algoritrn de calcul pentru premierea
elevilor, o sd venim cu proiect de hotdrire in luna aprilie.

- Este bine, findnd cont ci fazele nalionale ale olimpiadelor gcolare nu se

desfdgoarl la toate disciplinele pdntr la desflgurarea Zilelor Municipiului
Motru.

- Nu mai trebuie sI biglm ace$ti copii nevinovali in algoritmul politic.
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Dl. Negrea: - Faima lor este sd fie premiali pe acea scena.

Dl. Petrescu: - Observ qi mi ingrijoreazd atitudinea fa16 de patronii din Motru. Aceasta
este atitudinea adevirata gi fata acestui om. Minte gi e iresponsabil.
Spune ci el a {hcut-o gi noi suntem iia rii. Aga cum domnul Cojocaru a

spus in Expunerea de motive, agenJii economici din Motru plitesc taxe
gi impozite pe cl6diri. Unde este discriminarea? Nu ne intereseazi nici
numele patronului qi nici firma. Nu ne dati lectii de comportament,
domnule Primar! Vd mai spun inci o dati. Haide$ sA fnem la aceasti
activitate pentru cI toti patronii din Motru ne invinovdlesc ci nu facem
nimic pentru ei. Ce e mizeria asta cd punctul 4 nu este OK? $tdi care
este diferenla intre dumneata gi noi, domnule Primar? cd e dosar penal qi

noi nu facem dosar penal. Escrocul acela a furat banii municipiului
Motru. Ce e cu mizeria asta? Tot timpul mergeli cu mizerii. Vorbesc in
numele acestui ora$ pentru ci nu meritim mizeria pe care o faceJi de

fiecare datd pe posturi.
- Suntem pe un post de televiziune qi oamenii sd vadd cd sunt probleme.
Sunt probleme, domnule Eugen (Corcoali Eugen), nu aga cum ai
suslinut ce nu sunt probleme. ti-am ridicat mingea la fileu. C6nd am
votat bugetul a fost prezent gi domnul deputat Vilceanu, fati de care am
tot respectul. $tili cat am suslinut se se mireascd suma prevezufii pentru
studiu de fezabilitate la UATAA.

Dl. Pintea: - Domnule Petrescq luati loc Ai nu mai 1ipa1i!
Au loc disculii aprinse, domnul consilier local Petrescu folosegte un ton ridicat. Se

adreseazi pe acelagi ton doamnei Secretar gi doamnei Pregedinte de gedinJd sustinAnd cI
agentii economici din Motru trebuie sI beneficieze de sprijin o datd pe an de Zilele
Municipiului Motru pentru desfAturarea activitdlii.

De asemene4 menlioneaz5 ca domnul Primar nu are nicio calitate sd spuni ci art. 4
al proiectului de hot?irdre este ilegal.

Domnul consilier local Pintea Dumitru pdrise$te sala de qedinld in timp ce domnul
Consilier local Petrescu Ilie iqi expunea punctul de vedere. Prezenti sunt l8 consilieri locali.
D-na. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Popescu.
Dl. Popescu: - Domnilor consilieri, referitor la art. 6 al proiectului de hoGnire, in care se

menlioneazd faptul cd se aprobd proprmerea de progtam , precizez ce suma
alocati este de 50.000 lei gi in program sunt menfionali anumifi artigti. Se

mai ptecizeazl ci in cazul in care unu sau doi artiSti nu pot participa se pot
inlocui cu allii de aceeaEi valoare. De acord cu dumneavoastrS, numai cd,
eu nu pot str-mi asum acest progrrm decAt dupi procedura de achizilie
legall. Voi supune toate ofertele biroului de achizilii, care le va urca pe
SEAP, dupi care putem discuta de program.

D-na Pregedinte: - Supun la vot amendamentul f6cut de domnul consilier Sanda ca premierea
sI fie frcutd la inceputul anului qcolar, nu la acest eveniment. Cine este

Pentru?
Consilierii locali: Sanda Ion, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugeni4 Morega
Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin Marilen4 Pinrrlescu Eduard Nelu, Mirgu
Vasile, Stelian Vasile, Collatu Neghini Constantin, Cojocaru Ion gi Popescu Ion au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Negrea Nicolae, RaJ Jana Daniela"
Bulgariu Cristian au votat ,,impotrivii'.

In urma vofului exprimat amendamentul a fost votat cu 13 voturi ,,pentru" gi
5 voturi,,impotrivii".

D-na. Secretar: Amendamentul a trecut.
D-na. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotiirAre cu

amendamentul votat. Cine este pentru?
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Consilierii locali: Sanda Ion, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugeni4 Morega
Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, $urlin Marilena, Pinrrlescu Eduard Nelu, Mirgu
Vasile, Stelian Vasile, Collatu Neghind Constantin, Cojocaru Ion qi Popescu Ion au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Dreghici Dorel, Negrea Nicolae, Ra{ Jana Daniela,
Bulgariu Cristian s au votat ,,impotrivi".

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu 13 voturi
,rpentru" qi 5 voturi ,rimpotrivi".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirAre a trecut.

22.lnformare 2017- Primar Jianu Gigel;
S-a luat act.

23. Informare 2017 - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
S-a luat act.

24. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotlririlor adoptate de
Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2017 - 30.12.2017;

S-a luat act.

25, Probleme curente:
o Adresa societiilii Direc(ia Publicii Motru S.A. nr. 1379122.02.2018 inregistratd la

Consiliul Local Motru sub nr. 193123.02.2018;
S-a Iuat act.

r Situalia cheltuielilor efectuate in perioada 2006 - 2016 de Zilele Municipiului
Motru,

S-a frcut trimitere la aceasti situatie in timpul dezbaterii proiectului de hotiirire
cu privire la aprobarea Zilelor Municipiului Motru, proiect iniliat de domnii consilieri
locali.

D-na. Preqedinte: - Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucrdrile
qedinlei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 29.03.2018.

Lucrdrile gedintei au fost declarate inchise fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

Pregedinte de gedinf5,

$urlin Marilena
secrethr

Stroescu Gina

qilA

Adresa administratorului judiciar SIOMAX SPRL nr. 1889128.02.2018;
S-a luat act.
o Adresele societlfii U.A.T.A.A. Motru inregistrate la Consiliul Local Motru sub

nr. 327 Ei 328129.03.2018;
S-a luat act.
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