
Proces - verbal

lncheiat a2i3L05.2018 cuocaziaqedinlei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenti 19 consilieri locali din totalul de 19 in funcfie. La gedin![ participd

domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel -
Director Direc(ia de Cultur6, domnul Dobricd Tudor - Director General al societSlii Direclia
Publicd Motru S.A., doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., domnul
Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finante, Contabilitate, domnul Marin Paul
Constantin - $ef Serviciu Polilia Local6, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela
din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Lonea Aristide Marius

- reprezentant Aparegio Gorj S.A., domnul Hoard Gheorghe - delegat sdtesc pentru
localitSlile Insurdlei qi Leurda qi cetileni ai municipiului Motru.

Publicitatea gedinlei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedin(a este televizat6 in direct.
D-na. Secretar: - $edinla este statutar[, fiind prezen[i toli cei 19 consilieri locali, fapt pentru

care lucrdrile pot incepe.
- La mapd avem doud procese verbale. Procesul verbal incheiat in data de

26.04.2018 qi procesul verbal incheiat in data de 23.05.2018.
- Daci sunt completdri sau modific[ri cu privire la procesul verbal al qedin]ei

ordinare din data de 26.04.2018 vd rog s5 le face(i. Dacd nu sunt
modificdri sau completdri, supun la vot procesul verbal incheiat in data
de26.04.2018. Cine este pentru?

tr, ,rrma votului exprimat procesul verbal al gedin(ei ordinare incheiat in data
de26.04.2018 a fost votat cu unanimitate de voturi ,rpentru"(l9).
- Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al
gedinlei de indatl din data de 23.05.2018 vd rog si le facefi. Dacd nu sunt
modificdri sau completdri, supun la vot procesul verbal incheiat in data
de 23.05.2018. Cine este pentru?

it ,rrma votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 23.05.2018 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,rpentru"(l9).

D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, vd rog sd preluali lucr5.rile qedinlei.
Dl. Pregedinte: - in afara ordinii de zi mai avem un Proiect de hotlrire privind acordarea
avizului consultativ de cltre Consiliul Local al Municipiului Motru in calitate de
autoritate deliberativl a administra{iei publice locale, pentru men(inerea titlului de

,,Colegiul Na(ional" pentru Colegiul Na{ional ,,George Coqbuc", filieri teoreticl,
iniliator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd.faptul cd acesta este insofit
de expunerea de motive a domnului Primar - Jianu Gigel, Raportul de specialitate intocmit
de doamna Viduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M. li Adresa inaintatl de doamna
PIuna Rodica - Director la Colegiul Nafional ,,George Coqbuc".

Dl. Primar precizeazd" cf, o datd la 5 ani se solicitd consiliului local acordul pentru
menlinerea sau retragerea titulaturii, termenul de depunere a dosarului este 15 iunie qi pentru
a nu fi nevoie de convocarea altei qedinle a Consiliului Local Motru a iniliat in regim de
urgen{6 proiectul de hotdrdre la solicitarea conducerii Colegiului Na}ional ,,George Cogbuc".
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Dl. consilier local Petrescu Ilie men{ioneazd, cd a fost contactat de doamna Director -
Pduna Rodica, solicitdndu-i-se sprijin, cu privire la proiectul de hotdrdre gi va vota impreund
cu membrii PSRo proiectul de hotdrdre supus aprobdrii.

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in vederea introducerii acestuia pe
ordinea de zi a qedinfei ordinare.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi,,pentru" (19), fiind introdus pe ordinea de zi.

Dl. Preqedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administrafiei publice locale, nr.
21512001, cu modificlrile gi completlrile ulterioare, se convoci Consiliul
Local Motru in gedin{i ordinarl public5, in data de 31 mai 2018, orele
1600, in sala de Consiliu, avind la

Ordinea de zi
f. intreblri qi interpellri;
2. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea concesionflrii prin licita(ie publicl a unei

suprafe(e de teren de 20000 mp, apar(inffnd domeniului public al Municipiului
Motru, in zona Stafiei de epurare - adlpost ciini, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

3. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru darea in
folosinfl gratuitl a clldirii gi a terenului aferent $colii Gimnaziale Ploqtina,
Funda{iei ,,Casa bunicilor europeni" in vederea inifierii unui proiect social,
ini{iator - primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hotEr6re privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 qi a
bugetului institu{iilor publice ;i activitl{ilor finantate integral sau parfial din
venituri proprii pe anul 2018 qi estimlri 2019-2021 , ini{iator - Primar Jianu
Gigel;

5. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de Ordine Ei Siguran{I Publicn
al Municipiului Motru - 2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirire privind aprobarea aderlrii UAT comuna Albeni la
Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitari de utilifi{i publice pentru serviciul de
alimentare cu ap5 Ei de canalizare ,,ADIA" Gorj , ini(iator - Primar Jianu
Gigel;

7. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr.572124.04.2018 a apartamentului nr. 13, situat in
Municipiul Motru, blocul H9, scara 1, etaj 3, Strada Macului, nr. 14,
proprietate privati a Municipiului Motru, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr.571124.04.2018 a apartamentului nr.17,, situat in
Municipiul Motru, blocul 6 bis, scara 1, etaj 4, Aleea Castanului, nr. 4,
proprietate privatl a Municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare
terasd sezonierl in Municipiul Motru, zona Bulevardul Trandafirilor
Restaurant Valentina, de cltre S.C.Ghiocela Prod Com SRL, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

10. Proiect de hotlrire privind prelungirea contractului de inchiriere teren nr.
17429130.05.2013 incheiat intre Consiliul Local Motru qi I.I. RoEculef Codru{a,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hotlrire privind aprobarea tarifelor orare medii pentru calculul
devizelor in activitatea S.C. Direcfia Publici Motru S.A. incepind cu
0f .06.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

12. Probleme curente:
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o Adresa domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin, inregistratl la Consiliul
Local Motru sub nr. 424102.05.2018;

o Adresa S.C. UATAA Motru S.A., inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
470n5.05.2018;

o Adresa doamnei Anghelescu Florentina, inregistrati la Consiliul Local Motru
sub nr. 472116.05.2018;

o Adresa societlfii ROCLAFA COM S.R.L., inregistratl la C.L. Motru sub nr.
490t24.05.2018;
Dl. Primar retrage de pe ordinea de zi proiectele de hotdrdre de la punctele nr. 2 qi 3.
Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi cu proiectul de hotdrAre introdus qi fdrd

cele dou[ proiecte de hotlrAre care au fost retrase de cdtre domnul Primar, in calitate de
iniliator.

in urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).

Dl. Preqedinte precizeazd, cd, se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
1. Intrebiri qi interpeliri;
Dl. Pregedinte inviti sd se inscrie la cuvdnt dacd sunt intrebdri sau interpeldri.
Se inscriu la cuvdnt: Cojocaru Ion, Popescu Ion, $urlin Marilena, Ardeiu R5zvan Remus,
Sanda Ion, Raf Jana Daniela, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina
Eugenia, Morega Costel Cosmin, Hoar6 Gheorghe, Stelian Vasile, Mirgu Vasile gi Pirvulescu
Eduard Nelu.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru precizeazd c5 la gedinla de luna trecutd a adresat cdteva intrebdri la care a

solicitat rdspuns scris gi nu a primit la mapd (enumdr6 probleme ridicate:
numdrul de cereri prin care cetSlenii satelor solicitd brangarea la apd,
demersurile ftcute pentru amenajarea sensului giratoriu de la interseclia DN
67 cuDJ 671, demersuri pentru introducerea trenului, mutarea bisericii din
satul Lupoifa in cartierul $tiucani) qi solicitd din nou rdspunsul. Doreqte sd fie
informat in scris cu privire la proiectele accesate gi intreabd dacd sunt proiecte
pentru comunitate cu contribulie zerc de la bugetul local.
De asemenea, solicitd domnului Periqoreanu sd prezinte valoarea sumelor
pldtite la casieria U.A.T. Municipiul Motru de persoanele juridice
participante la manifestdrile prilejuite de desfEqurarea Zilelor Municipiului
Motru in perioada 2l -27 Mai 2018.

Dl. Primar rdspunde punctual domnului consilier local Cojocaru Ion:
1. Referitor la numdrul cererilor depuse de cetdteni pentru brangarea la reteaua noul de

apdla sate precizeazd. cd. existd diferente pdnd la un anumit moment ( unele cereri au
fost depuse cu mult timp in urmd, unele cereri au fost retrase, iar altele au fost depuse
in ultimul timp) gi c[ numdrul exact al cererilor ii va fi comunicat domnului consilier
local Cojocaru Ion.

2. Cu privire la sensul giratoriu au fost iniliate demersurile pentru oblinerea avizelor de

la instituliile abilitate dar procedura este de duratd gi lucrdrile nu se pot face foarte

1apid, fiind vorba de interseclia a doud drumuri importante (DN 67 gi DJ 671).
3. In ceea ce privegte introducerea trenului s-au fEcut toate demersurile, solicit6ndu-se

sprijin la toti parlamentarii de Gorj qi de la toli primarii din zona pe care circula
trenul. Pe moment nu existd posibilitatea introduceri trenului pe acest traseu (Motru -
Craiova gi retur), dar c6nd va fi posibil se va face acest lucru fie de cdtre CFR , f,re de
o firmd privatS. Se agteaptd o perioadd apoi se vor face din nou solicitdri in acest sens.

4. Referitor la mutarea bisericii menfioneazd faptul cd s-a discutat posibilitatea mutdrii
acesteia, a fost identificatd locafia unde poate fi amplasatd dar nefiind construitd din
lemn, a$a cum se preconizq ntJ poate fi demontati ci va trebui mutat[. Este o
procedurf, de durati avAnd in vedere avizele ce trebuie obfinute.

a
J



5. Proiecte pe fonduri exteme sunt 12 dintre care 3 sunt in derulare (PNDL), se face
procedura de achizilie. Unul dintre proiecte este pentru societatea UATAA, proiect
cu o valoare foarte mare care se va derula pe o perioadd de 5 ani. Proiectele ce vor fi
accesate pe fonduri europene qi vor fi aduse la cunoqtintd. Proiectele au o valoare
estimatd de 17 milioane de euro, un milion de euro reprezentdnd contribulia
bugetului local de 2% Si cheltuieli neeligibile.

Dl. Cojocaru solicitl domnului Primar sd enumere cAteva proiecte.
Dl. Primar ii rdspunde:

. Planul de Mobilitate Urband care are termenul de inchidere pe 22 iunie;

. Pe axa 3.2 accesdm aproximativ 6 milioane de euro pentru a reabilita Str.
Motrului, Str. Glogovenilor, zona Ciobdnegti. Componenta de mediu la acest
proiect ne obligd sI achizilionlm autobuze electrice qi sd construim piste de
biciclete;

o Proiect pentru inlocuire stdlpi qi corpuri de iluminat public, care va aduce o
economie de 30 % - 40% la plata facturilor pentru energia electricd.

o Proiectul pentru reabilitarea termicl a Casei de Cultur6 Motru;
o Proiectul pentru reabilitare qi dotare Colegiul Tehnic Motru;
o Proiectul pentru reabilitare relea stradald (toatd zona mijloc qi Micro II). Acest

proiect este in valoare de aproximativ 6 milioane lei qi are componentd sociald
Muzeul Mineritului. Apelul de proiect se inchide in toamnd.

o Proiectul pentru reabilitare qi dotare Casa Multiculturald Motru;
Dl. Cojocaru intreabd dacd s-a avut in vederea accesarea unui proiect social pentru

anveloparea termicd a blocurilor de locuinle.
Dl. Primar rdspunde ci in prezent sunt doar 9 blocuri ai cdror locatari qi-au dat acordul pentru

acest proiect. Proprietarii refizd, s[ semneze degi a fEcut toate demersurile de
informare, pun6ndu-li-se la dispozilie chiar qi tabele ce trebuie semnate.

Dl. Cojocaru ridicd problema strdzilor din cartierul $tiucani (C.Brincuqi gi C.R[dulescu
Motru).
Dl. Primar precizeazd. c[ acele strdzi nu au fost predate de Complexul Energetic Oltenia.
Dl. Cojocaru solicitf, reabilitarea acestora de cdtre societatea Direclia Publicd Motru S.A.
Dl. Pregedinte dd cuvAntul domnului consilier local Popescu Ion.
Dl. Popescu intreab6 pe domnul Primar dacd are cunogtinld de faptul cd la Clubul Sportiv s-a

dat acceptul unui antrenor de judo sd antreneze copiii in sala de lupte qi cd
antrenorul percepe taxd.

Dl. Primar r6spunde cd nu gtie de acest lucru, nefiind angajatul unitalii.
Dl. Popescu men{ioneazd, cd. in cazul in care antrenorul de judo percepe taxd.,la rAndul sdu sd

pl6teascd taxd cdtre Clubul Sportiv pentru folosirea spaliului la fel cum pldteqte
gi fostd sportivl care antreneazd in sala de box (700 - 800 lei) gi il roag[ pe
domnul Primar sd analizeze situafia.

Dl. Pregedinte dd cuv6ntul doamnei consilier local $urlin Marilena.
D-na. $urlin intreabd pe domnul Primar de ce se desftgoard manifestdrile de I Iunie ,,Ziua

Copilului" in data de 31 Mai, orele 1800, qi nu in data de 1 Iunie a$a cum s-a
aprobat programul Agendei Culturale pe anul 2018.

Dl. Primar face precizarea cd. au fost solicitali copiii din municipiul Motru sd participe la
competilii gi manifestdri ce se desfbqoarl la Drobeta Turnu Severin cu ocazia
zilei de 1 Iunie. Existd relafii de colaborare intre Clubul elevilor din Motru qi

Cluburile elevilor din alte localitali. Astdzi sunt invita(i la manifestdrile
organizate la Motru de Zln Copilului copiii din Severin.

Dl. Pregedinte dd cuvAntul domnului consilier local Ardeiu Rdzvan Remus.
Dl. Ardeiu solicitd domnului Primar s6-i fie pus la dispozilie tot ce inseamnd documentalie

pentru proiectul inchiderii gropii de gunoi la Motru (caiet de sarcini, etc.)
lucrare ce s-a realizat in anul 2017.

Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Sanda Ion.
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Dl. Sanda - considerd cd semnul de circulafie ,,Stop" de la Moto velo nu iqi are rostul;
- sesizeazd cI la iegirea din oraq spre drumul nalional sunt parcate magini ce

sunt scoase lavdnzare;
- intreabd" dacd pentru chioqcul Rodipet se pldtegte chirie c[tre Primdrie,in caz

contrar apreciazd.citrebuie sd fie ridicat;
Dl. Cojocaru menlioneazd c6. sunt multe chiogcuri de ziare care nu funclioneazi qi considerd

cd ele ar trebui date in folosinld nu ridicate de pe domeniul public.
Dl. Sanda - solicitd ca in regim de urgentd sd fie iniliat proiect de hotdrAre pentru stabilirea

taxei de salubrizare la sate consider6nd cd actualataxa de salubritate la sate
este depdqitd, ea fiind stabilitd pentru gospoddrie, nu pentru numdrul de
persoane. Apreciazd, cd nu este echitabil pentru cetdteni deoarece sunt
gospod[rii cu un membru care pldtesc T5leilan pi gospod[rii cu mai mult de

doi/trei membri, poate gi l0 qi pldtesc totT5leilan.
- consider[ cd antrenorul de judo face un lucru bun cd antreneazd copiii din

Motru, dumnealui fiind profesor la Clubul elevilor din Strehaia cu rezultate
foarte bune in competiliile sportive, gi ar trebui sd incheie un contract de

colaborare cu Clubul Sportiv pentru a fi pldtit de Clubul Sportiv Motru cd

sunt copii care au rezultate foarte bune la acest sport qi ar fi p5cat sI se

sisteze activitatea.
- Aduce in atenJie faptul cd de 6 luni se discutd in contradictoriu pentru

hotdrArea Consiliului Local Motru pentru acordarea burselor qi premierea
elevilor din municipiul Motru. Menlioneazd cd s-a hotdrdt premierea elevilor
in luna septembrie cdnd incep qcolile dar in realitate s-au premiat elevii de

Zilele Municipiului Motru de cdtre domnul Primar, fbrd sd se lind cont de

Hotir6rea Consiliului Local Motru.
Dl. Primar susfine cd domnul Sanda Ion este singurul profesor impotriva premierii elevilor gi

cd de Zilele Municipiului Motru elevii au primit o diplomi qi o medalie in
semn de apreciere din partea administra[iei publice locale a rezultatelor
oblinute la invSfiturd. Premierea in bani, aqa cum a fost hotdrdtd de

Consiliul Local Motru, se va face in luna septembrie 2018 la festivitatea de

deschidere a anului gcolar 2018 - 2019.
Dl. Sanda precizeazd cd a solicitat audit la Colegiul Na{ional ,,George Cogbuc", pentru a se

vedea cum s-au cheltuit banii pentru ,,cheltuieli materiale" venili de la
Ministerul invdldmAntului, dar nu a primit referatul.

D}. Primar rdspunde domnului consilier local Sanda c6 s-a frcut audit gi cd nu sunt probleme

a$a cum sustine domnul Sanda.

Dl. Pregedinte dd cuvAntul doamnei consilier local Rat Jana Daniela.

D-na. Ra! - menlioneazd cd a primit rdspunsul solicitat de la societatea Direcfia Publicd

Motru S.A. qi cd in rdspunsul primit se precizeazd cdi ,, nu vd putem pune la

dispozilie contracte economice pi nici documente ce conlin date cu caracter

personal."
- considerd cd societatea Direc{ia Publicb Motru S.A. se prevaleazd' de

prevederile Legii privind protec{ia datelor pentru a nu pune la dispozi}ie cele

solicitate.
- intreab5 pe doamna Secretar dacl existd temei legal pentru a justifica refuzul

societdtii de a pune la mapa unui consilier local cele solicitate.

D-na. Secretar rSspunde doamnei consilier local Ra! ci rdspunsul societdlii este motivat pe

argumente legale pe care nu le-a precizat domnul Director in adresa de

transmitere. Nu este justificat refuzul.
Dl. Primar intreabd pe doamna Secretar dac6 existd cadru legal pentru a nu fi puse la

dispozilia Consiliului Local Motru aceste documente (copii dup[ contractele
solicitate) avdnd in vedere cd societatea este a Consiliului Local Motru.

5



D-na. Secretar - r6spunde cd ac{ionar majoritar al societ[fii este Consiliul Local Motru gi cd

societatea ar trebui sd pund la dispozilia Consilierilor locali aceste copii
dup6 contracte avdnd in vedere cd acestea se gdsesc in xerocopie gi la
serviciul de specialitate din cadrul Primdriei.

- precizeazd cd, ar putea fi impedimente in cadrul societdlii, niqte acte

administrative de care nu are cunoqtintd qi cd anterior s-a mai fbcut un
rdspuns in care s-a specificat in mod concret care este motivul pentru care

nu pot fi puse la dispozifie copiile dupd contractele incheiate cu cele doud

societdfi comerciale.
Dl. Dobricd - sustine ci anul trecut domnul consilier local Pintea Dumitru a ftcut aceeagi

solicitare cdtre Consiliul de Administralie al societdlii care a dat urmdtorul
rlspuns: ,,AvAnd in vedere faptul cd autoritatea publica tutelard are

desemnali doi reprezentanfi AGA a hotdrAt cu unanimitate de voturi ca

documentele solicitate de cdtre Pintea Dumitru sd he puse la dispozilia
autoritatii publice locale in urma solicitArii acestor documente de c[tre
reprezentantii autodtdtii. "

- precizeazS cd este consecvent in rdspuns qi daca acest rdspuns l-a dat

domnului Pintea Dumitru acelaqi rdspuns l-a dat qi doamnei Ra! Jana

Daniela qi cd documentele trebuie solicitate Consiliului de Administralie de

cdtre reprezentan{ii Consiliului Local Motru in AGA.
Dl. Primar spune c[ AGA are un rol iar Consiliul Local Motru un alt ro1, consilierii locali

avAnd tot dreptul de a solicita documente.

D-na. Ra{ preciz eazd, cdto}i consilierii locali sunt egali gi au aceleagi drepturi.

Dl. Dobricd rdspunde doamnei Ra! cd toti consilieri au aceleaqi drepturi numai cd dumneaei

nu s-a adresat cui trebuie.

D1. Primar intreabd pe doamna Secretar dacd domnii consilieri s-au adresat cui trebuie qi dac[

este legal ceea ce spune domnul Director Dobricd Tudor.

D-na. Secretar rdspunde domnului Primar cd este vorba de o spe!6 care trebuie analizatdin

detaliu avdnd in vedere ci sunt foarte multe rdspunsuri contradictorii qi pe

alocuri in contradiclie cu prevederile legale, cer6ndu-i permisiunea sd

analizeze bine situalia qi rdspunsurile anterioare pentru a putea da un

rdspuns in cunoqtinld' de catzd.

D-na. Ra! intreabd dacd se pot declanqa demersuri legale pentru abuz in serviciu pe aceastd

sPe!6.

D-na. Secretar rdspunde cd'va analiza spe{a qi va da rdspuns.

D-na. Ra[ a spus cd pdnd doamna Secretar analizeazd spe]a pentru a-i comunica rdspunsul igi

rezewddreptul de a actiona in consecinld.

D-na. Rat - se adreseari dornrrlui Viceprimar spunAndu-i c[ intr-o emisiune a menfionat

numele dumneaei qi al domnului Negrea Nicolae cu referire la activitAflle

pe care le-au intreprins cu elevii gi cd declara[ia a fost tendenlioas[ qi cu

conotalii Politice.
- face pr""irur"u c[ activitalile pe care le-a demarat cu elevii au fost din

postura de profesor qi nu de consilier local'
- considerd ca declaralia domnului Viceprimar i-a frcut din punct de vedere

profesional un deserviciu qi aqteaptd din partea dumnealui o retractare a

celor menlionate, cu scuzele de rigoare.

Dl. Viceprimar spune cd nu contestd activitatea doamnei Ra! qi cd apteciazd ceea ce face.

Precizeazd. cd nu a fost vorba de o declarafie, cu niciun fel de conotalie

politicd, ci doar de o disculie in care a spus cd doamna Ra! qi domnul

Negrea, consilier locali, particip[ la un eveniment. Afirmd cd nu a spus

nimic jignitor gi c[ iqi va retrage cuvintele.

Dl. Pregedinte d6 cuvdntul domnului consilier local Petrescu Ilie.
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Dl. Petrescu - precizeazd cd nu a primit rdspunsul scris la mapd cu privire la achizilia de

teren pentru cimitir qi intreabd pe doamna Vdduva Angela dacd din luna
februarie a anului curent a intreprins vreo mdsurd pentru achizilionare teren.

- intreabd cdnd se va da drumul la tdrgul slptlmdnal.
D-na. Vdduva rdspunde domnului consilier local Petrescu ci nu este atributul dumneaei

achizilia de teren pentru cimitir gi cd achizilia de teren este obiectiv pe lista de

investilii, fiind vorba de alt serviciu cu un alt qef de serviciu, precizAnd cd in
atribuliile ce ii revin intrd administrarea domeniului public qi privat.

Dl. Dobrica menlioneazi cE mai sunt doar 25 - 30 de locuri de inhumare gi cdteva parcele de

teren care nu sunt amenajate.

Dl. Primar spune cd sunt mai multe locuri nu numai 25 - 30, iar parcelele de teren la care

face referire domnul Dobricd sunt in incinta cimitirului qi trebuiau amenajate

de Direcfia Publicd care are in administrare cimitirul.
Dl. Dobricd solicitd domnului Primar sd pun6la dispozilia Direcliei Publice Motru 3 miliarde

(lei vechi) din datoria pe care primdria o are de plAtit cdtre aceastd societate qi

societatea va amenaja parcelele de teren in cimitir, mentionind ci la ora

actual[ Directia Publicd nu are nicio lichiditate ci datorii de 3,5 miliarde (lei

vechi) cdtre furnizorii de materiale.

Dl. Primar spune cE qi Primiria se confruntd cu aceeaqi problemd.

Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Collatu Neghind Constantin.

Dl. Coljatu - aduce la cunogtinld faptul cd multe dintre bdncile din oraq sunt deteriorate (lipsa

lantelilor), sunt locurile de joacd pentru copii neamenajate corespunzdtor,

gropile din zona Crizantemei nu au fost plombate, iar pe drumul cdtre Rdpa ar

trebui dat mdcar cu lama de la greder.

- intreabd c6nd se dd drumul la qtrand.

Dl. Primar rdspunde domnului Collatu cd problemele pe care le ridicd sunt cunoscute 9i se fac

eforturi pentru a se rezolva dar momentan nu sunt bani. Cdnd se va face

rectificarea de buget se vor solu{iona din probleme'

Dl. Dobricd spune c[ sunt cdteva mici reparalii de fEcut la gtrand dar pdnd in data de 15 iunie

i se va da drumul.
Dl. preqedinte dd cuv6ntul domniqoarei consilier local Petriqor Florentina Eugenia.

D-ra. petrigor intreab[ pe domnul Primar cui trebuie sd se adreseze cdnd solicit[ anumite

documente de la Primdria Motru qi nu le primeqte'

Dl. primar rdspunde c6 atunci cdnd a solicitat de la dumnealui documentele i-au fost puse la

disPozilie.
D-ra. petrigor solicita .a i r. pund la mapd documentaJia care a stat labaza inchiderii gropii

de gunoi (Caiet de sarcini, comisia care s-a ocupat, diriginte de qantier, etc.).

Dl. primar rdspunde domnigoarei Petriqor cd va primi toate documentele 9i o intreabd pe

dou*ra Secretar dac[ nu este vorba de aceeaqi situa{ie ca in cazul doamnei

Rat.

D-na. Secretar rdspunde domnului Primar cd este vorba de o alt6 situafie. Doamna RaJ

solicita documente emise anterior qi asupra cdrora trebuie sd se ldmureascd

pentru cd nu are cunogtinla de ele. Precizeazd. cd doamnele qi domnii consilieri

locali pot sd solicite documente de la serviciile de specialitate cu atdt mai

mult cu c6t aceste documente privesc obiectivele de interes public bugetate de

Consiliul Local.
Dl. primar o intreabi pe doamna Secretar dacd la Direclia Publicd nu sunt tot bani publici.

D-na. Secreat rAspunde cd gi la Direclia Publicd sunt tot bani publici dar este vorba de un alt

r"gi* juridic, fiind o societate comerciald cu aclionar majoritar Consiliul

Local,lar aici, in cazul Consiliului Local ca autoritate deliberativd, se solicitd

unui serviciu de specialitate din cadrul primdriei sd se pund la dispozilie

anumite documente privind derularea unei investitii aprobate de Consiliul

Local.
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Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar spune cd de doi ani nu a primit rdspuns la solicitdrile ftcute nici din partea

Cabinetului Primarului, nici de la angajalii primdriei gi nici la solicitdrile
adresate in Consiliul Local in calitate de consilier local. Exemplificd
solicitarea din data de 24.04.2018 tot cu privire la documentele pentru

inchiderea gropii de gunoi qi solicitarea ftcutd, in calitate de Pregedinte al

Comisiei Economice a C.L. Motru, in data de 23.05.2018 cu privire la modul

in care s-a repartizat terenul in vederea inchirierii pe perioada desftgurdrii

Zilelor Municipiului Motru gi Comisia care arepartizatterenul.

D-na. Vdduva rdspund e cd a dat rdspuns insolit de documentele referitoare la groapa de gunoi

printr-o adresd care ardmas la mapa domnului Primar pentru a fi semnatd.

Dl. Primar rdspunde cd solicitarea a fost frcutd in data de 23.05.2018 pentru a se primi

rdspuns tot in data de 23.05.2018 qi la mapd a primit-o in data de 24.

Mentioneazd c6. era tardiv pentru a rdspunde deoarece se solicita rdspuns tot

pentru data de 23.05.2018.

Dl. Viceprimar - solicitd ca intreaga Comisie care s-a ocupat de rcpartizarea terenului sd fie
prezentd la gedinla ordinard a Consiliului Local Motru din luna iunie 2018

pentru a spune cum s-a repartizatterenul qi pe ce criterii a fost repattizat.

- ridicd problema strdzilor din Rdpa, Ploqtina (uli1a Cirequ) qi problema apei

la sate.

Dl. Preqedinte dd cuvantul domnului consilier local Mirqu vasile.

Dl. Miiqu ridic6 problema monumentului din Piatet[ care se degradeazd'pe zi ce trece, multe' 
din pl6ci fiind picate gi intreabd pe domnul Primar dacd exist[ posibilitate de

a fi restaurat.

Dl. primar rdspunde domnului consilier local Mirqu cd reabilitarea conform studiului de

fezabilitate costd 50.000 de euro.

Dl. Mirqu spune c6 in anul 2016 restaurarea monumentului a fost bugetatd cu doud miliarde

lei qi nu s-a fbcut, iar acum nu este prinsd nicio sum[ in buget.

Dl. primar menlioneazd cd nu s-a restaurat pentru cd nu au mai fost bani la fel ca 9i acum

cAnd conturile sunt goale. Se cautS solulii in continuare pentru a se rezolva

aceastd ProblemS.
Dl. pregedinte d[ cuvdntul domnului consilier local Pirr,ulescu Eduard Nelu.

Dl. pirvulescu - intreab[ pe domnul Primar care este stadiul Proiectului de reabilitare a gcolii

pe programul Nalional de Dezvoltare Durabild pentru c[ este strdns legat

de oblinerea avizului ISU care este foarte important'

- ," udr.r"uzd cu rugdmintea de a fi redactat Regulamentul pentru inchirierea

spaliilor din incinta qcolilor.

Dl. primar r[spunde c6 proiectarea a fost adjudecatd pentru proiectul de reabilitare a $colii
Gimnaziale nr. 1 Motru pe PNDL. Firma cdgtigdtoare arela dispozilie 30 de

zile de realizare a proieitului dup[ care se va scoate la licitalie execufia,

urm6nd ca pdnd in toamnd s[ se inceapd lucrdrile qi la qcoald qi la cele doud

grddinile.
Dl. Pregedinte d[ cuvantul domnului delegat sdtesc Hoar[ Gheorghe.

Dl. Hoard aduce la cunoqtinld cdla dou[ dintre problemele ridicate in gedin]a din luna trecutd

a primit r6spuns, rdmAnAnd in curs de rezolvare:

1. Problema drumului de tarla.

2. Apa la sate care este ruginitd qi nepotabild gi branqarea la conducta

nou6 pe care std apa gi nu poate fi folositd pentru cd nu sunt avize.

Dl. primar mentioneaz[ cd se ,a ,"roluu qi problema drumului de tarla, iar cu privire la

branqarea satelor la conducta noud de apd aprecizat cd a avut discuJii in

cadrul unei intruniri, cu reprezentantii Ministerului Dezvoltdrii, domnul

Director al societilii Aparegio Gorj, constructorul 9i proiectantul dar

intrunirea a fost un e$ec in sensul cd in urma disculiilor purtate
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constructorul gi proiectantul, consider6ndu-se jignili, s-au supdrat gi au

plecat de la disculii. Au spus cd vom fi convocali la o qedinld ce o vor
organiza la Bucureqti pentru a stabili cum facem sd branqdm cetd{enii la
apd fEri a pierde garanlia la lucrare.

Dl. Hoara a ridicat problema curdleniei la sate menlion6nd cd iarba pe marginea drumului nu
este cosit6, iar pomii nu sunt v[rui{i.

Dl. Primar spune cd a fost datd comandd la Directia Publicl pentru a se face curElenia la sate.

Dl. Dobricd spune cd s-a f6cut curdtenie pe terenurile virane qi in dreptul gospoddriilor ce nu
sunt locuite pentru cd in rest cetdtenii au obligatia de a intretine curdfenia
in dreptul proprietdfilor.

Dl. Pregedinte intreabd dacd. mai sunt disculii pentru a putea trece le dezbaterea urmdtoarelor
puncte de pe ordinea de zi a gedinlei.

Dl. Murdeald,roagd. Consiliul Local Motru s6-i permitd sd spund c6teva cuvinte avdnd in
vedere c[ nu s-a inscris la cuv6nt pe motiv cI a venit dupd inceperea

qedinlei.

- Precizeazd cd doreqte sd facS o investilie pe un teren pe care intenlioneazd
s[-l concesioneze prin licitalie publicd qi pentru care a frcut solicitare cdtre

Consiliul Local Motru. Investitia constd in crearea unei ferme de porci cu

finanJare pe fonduri europene, axa deschizdndu-se in luna iulie gi in cel mult
doud sdptdmdni trebuie solulionatS solicitarea, in caz contrar nu mai poate

face nimic.
- Menlioneazd cd din discutiile la care a asistat constatd c[ este multd patimd

in Consiliul Local Motru.
- Apreciazd.cdmembrii Consiliului Local Motru sunt oameni de ispravl gi pot

face lucruri bune dacd renunldla acea patimd qi se apeleazd qi la ajutorul

agenlilor economici dinraza Motru, inclusiv la dumnealui pentru a sprijini
comunitatea cu lucrdri gi sponsoriz[ri.

- Susfine cd este interesat si rdmdnd ca investitor in zona Motru la fel ca 9i alli
oameni de afaceri pentru aatrage tineri gi a crea locuri de munc[ dar numai

in situatia in care Consiliul Local Motru ,,vorbegte aceeaqi limb6", in caz

contrar nu se va realizanimic in Motru qi vor fi nevoili sd plece in altd parte.

Z. Proiect de hotlrire privind aprobarea concesionirii prin licita(ie publicl a unei

suprafe(e de teren de 20000 mp, aparfinffnd domeniului public al Municipiului
Motru, in zona Sta(iei de epurare - adlpost cffini, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Proiectul de hotdrAre a fost retras.

3. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru darea in
folosin(I gratuitl a clldirii qi a terenului aferent $colii Gimnaziale Ploqtina,

Funda{iei ,,Casa bunicilor europeni" in vederea ini{ierii unui proiect social,

ini{iator - primar Jianu Gigel;
Proiectul de hotdrdre a fost retras.

4. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul2018 qi a bugetului

institu{iilor publice Ei activiti{ilor finanfate integral sau par{ial din venituri
proprii pe anul2018 ;i estim5ri 2019-2021, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot[rdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog s[ vd

inscriefi la cuvAnt. Dac[ nu sunt discufii supun la vot proiectul de hot6rdre a$a cum a fost

redactat. Cine este Pentru?
io ,r-, votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
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5. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Planului de Ordine gi Siguran(5 Publicl al
Municipiului Motru - 2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre.

Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog si vI
inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost

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

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar'. - Proiectul de hotdrdre a trecut.

6. Proiect de hotlrflre privind aprobarea aderirii UAT comuna Albeni la Asociafia

de Dezvoltare Intercomunitarl de utilitlfi publice pentru serviciul de alimentare
cu apI qi de canalizare ,,ADIA" Gorj , ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.

Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit avizfavorubil. Dac6 sunt discutii vd rog sd vd

inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdr6re aqa cum a fost

redactat. Cine este Pentru?
in u.ma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,pentru" (L9).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

7. Proiect de hotflrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea

contractului de inchiriere nr. 572124.04.2018 a apartamentului nr. 13, situat in
Municipiul Motru, blocul H9, scara 1, etaj 3, Strada Macului, nr. 14, proprietate

privatl a Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.

Dl. Pregedinte: - Proiectul de hot[rdre a primit aviz favorabil. Dac[ sunt discu{ii vI rog sd vd

inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost

redactat. Cine este Pentru?
i1 u.ma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu unanimitate de

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

8. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea

contractului de inchiriere nr.571124.04.2018 a apartamentului nr. 17, situat in
Municipiul Motru, blocul6 bis, scara L, etaj 4, Aleea Castanului, nr. 4, proprietate

privatl a Municipiului Motru, ini(iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.

Dl. pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dac[ sunt discu]ii vd rog s[ vd

inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot[rdre a$a cum a fost

redactat. Cine este Pentru?
i1 u.ma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

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

g. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare

terasi sezonieri in Municipiul Motru, zona Bulevardul Trandafirilor
Restaurant Valentina, de citre S.C.Ghiocela Prod Com SRL, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
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Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog sd v[
inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in u.*a votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de

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

10. Proiect de hotlrire privind prelungirea contractului de inchiriere teren nr.
17429130.05.2013 incheiat intre Consiliul Local Motru qi I.I. Roqculef Codru{a,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.

Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil gi s-a propus perioada de un an.

Dacd sunt disculii vd rog sd v[ inscrie]i la cuv6nt. DacE nu sunt discu]ii supun la vot
proieclul de hot[rdre cu propunerea frcutd. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re atrecut.

11. Proiect de hotlrire privind aprobarea tarifelor orare medii pentru calculul
devizelor in activitatea S.C. Direc{ia Publicl Motru S.A. incepind cu 01.06.2018'

ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.

Dl. Preqedinte: - Proiectului de hotirdre i s-au fEcut doud amendamente:

1. Domnul Morega Costel Cosmin: beneficiul in rela{ia cu primiria s[ fie de l"h
pentru cele 4 contracte, nu de 0'lo/o.

2. Domnul Popescu lon: majorarea tarifelor sI fie de 5o/o pentru populafie gi l0%
pentru agenfii economici.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt'

S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Popescu Ion'
Dl. Preqedinte dd cuvAntului domnului consilier local Popescu Ion.

Dl. Popescu: - Retrag amendamentul fbcut in comisiile de specialitate gi fac propunerea ca

beneficiul pentru cele 4 servicii prestate primdriei s6 fie tot de 5o/o ca in
cazul celorlalte propuse de inifiator.

Dl. Viceprimar: - Retrag amendamentul fEcut in comisiile de specialitate qi rdmine
propunerea domnului consilier local Popescu Ion.

Dl. Primar: - Ar fi fost recomandat sd rdmdn[ tarifele a$a cum a venit domnul Director
cu propunerea pentru cd existau niqte calcule pe care le-a fEcut. Regula este

s[ primeascd bani care sd se regdseascd in muncd pentru a nu ajunge din nou

in situalia de adineauri de a avea de dat multe miliarde societdlii gi ea de a

nu putea fac nimic cd nu are cu ce. Acele miliarde oricum le vom da qi vom

avea grijd de Direclia Public[, dar ideea este ca banii sd se reglseascd in
lucrdri.
- Punem tarife mari gi banii se duc pe facturi ce nu pot fi plStite la timp gi

nu se mai face nimic pentru cd se va spune cd avem de dat bani.

o;.,*1;';il1,",:','JlJ"?'J":ii:,';[il'fi ;l.ii;""rltri[u1""'servici,e
- Am qi nigte situaJii tot de la Direclia Public6.

Dl. Popescu: - Nu gtiu ce afi discutat dumneavoastrd dar eu am venit cu o propunere.

Dl. Primar: - Da, am infeles. Dacd se poate ... se poate, dacd nu...asta este. Cheltuielile
indirecte erau in jur de 60/o.
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- Nu spune nimeni cd o creqtere a tarifelor vine sd acopere cheltuieli care nu
ar trebui sd fie. 35% sunt cheltuieli cu TESA pentru fiecare tarif la o
societate comerciali cu 120 de angajati.
- De asemenea, nu spune nimeni cd sunt cheltuieli foarte mari la o societate

comerciald cu 120 de angajali qi cdteva obiecte de activitate pentru 7

administratori, 3 cenzori qi un secretar cu indemnizalii mai mari dec6t

muncitorul care aduce bani societdlii.
- Noi cregtem tarifele, muncitorii primesc acelagi salariu, dar facturile cresc.

Repet cd banii ar trebui sd se regdseascd in lucrdrile pentru problemele
ridicate aici qi care sunt reale.

D|. Petrescu: - Domnule Preqedinte, trdim intr-o intoxicare profundd. Md deranjeazd aceastd

atitudine iresponsabild a acestui domn care se numegte gi primarul

Municipiului Motru.
Dl. Primar: - Domnule Petrescu, rugimintea mea ar fi sI nu md jignili pentru c6 eu vd

respect gi v[ apreciez deosebit de mult.
Dl. Preqedinte atrage atentia domnului Petrescu Ilie sd facd referire la proiectul de hotirdre.

Dl. Petrescu: - Fac parte din AGA la Direclia Publicd Motru. Domnul Director Dobricd a

venit cu un tarif qi domnul Popescu a fbcut o propunere ca beneficiul sd fie
de 5Yo. Se qtie cd orice societate iqi face calcul pe anumite chestiuni legate

de situalia economicd.
- Domnul Primar vine qi spune cd sunt 35% cheltuieli cu TESA.
- Domnule Primar, vreli sd inchide{i locurile acestea de muncd qi dac[ vin
allii nu v5 mai lasd ftrd sE pldtili Ia 30 sau 45 de zile qi vd,bagd in insolvenld

primdria pentru cd noi nu avem capabilitatea si infelegem fenomenul unei

instituJii.
Dl. Primar: - Faceli niqte afirmalii nereale.

Dl. Petrescu: - Suslin propunerea domnului Popescu pentru cd qi eu am condus unitali qi

qtiu ce inseamnd sd nu ai posibilitate sd le dai banii angaja(ilor.

Dl. Primar: - Unit6ti aflate pe culmea dezvoltlrii.
Dl. Petrescu: - Nu ali fost niciodatd conducdtor.

- Domnule Preqedinte, nu sunt de acord cu opinia gi pozilia domnului Primar,

fiind vorba de o societate care are locuri de muncd in Motru.

Dl. Viceprimar: - Iniliatorul a venit cu o propunere de beneficiu de 0,102 pentru cele 4servicii

cu care are prim6ria contract. intreb dacd qtie valoarea totald de anul trecut

pe aceste 4 servicii.
Dl. Primar: - Vd r[spund imediat.
Dl. Viceprimar: - Este vorba de 17 miliarde (lei vechi), beneficiul insemn6nd 1700 (lei noi).

Dl. Primar: - inainte de a inilia proiectul de hotdrAre am discutat cu cei din conducerea

societi(ii qi au fost de acord.

Dl. Viceprimar: - Orice societate comerciald trebuie sd aibd gi bani de investilii 9i acei bani

sunt din beneficiu. Ce investilie poate sd fac6 cu 1700 (lei noi) dupd 17

miliarde (lei vechi) incasaJi? Nimic! E bdtaie de joc.
- Nu se doregte a se susline aceastd societate qi practic se doregte o solulie

pentru a se inchide singurS. Mai mult am inleles cd fiecare tarif a fost
discutat de c[tre domnul Primar cu cei doi consilieri ai dumnealui, este

adevirat, domnule Director?
Dl. Dobrici: - Am discutat fiecare tarif in parte impreund cu domnul Primar 9i domnul

primar a venit cu solu{ia sd micqordm din cheltuielile indirecte. Eu nu am

fost de acord qi am spus sd l6sim cheltuielile indirectele aga.

Dl. Primar: - Domnul Director a ficut o afirmafie gi trebuie sd-i rispund. Am ardtat cd

toate cheltuielile directe nu depdqesc 6 - 8 o/o. Domnul consilier local Sanda

a spus in gedinla trecut[ c[ sunt prea mul]i administratori, cenzori care

absorb fonduri...
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Dl. Viceprimar: - Propunerea domnul consilier Popescu de 5Yo este de a menline tarifele,
nici sd creascd, nici sd scadd. Se menline beneficiul care a fost gi p6nd acum

':"Hff,l,l' ffi#'ff:l;lh' i-j' f;l'f 38u"1":'.I,'3tl[*,, anua, 6 de a s e

investi pe serviciul de salubritate in tomberoane, coguri, etc. Cu ce se

investeqte?
Dl. Primar: - Ceea ce afirmali se regdseqte in fondamentarea de tarife, sunt la mapd, sunt

in proiectul de hotdrdre. Sunt qi consumabile, tot, se reglsesc in
fundamentarea de tarife chiar qi cheltuielile indirecte care sunt exagerate.

- $tili ce se intAmpld? Prin aceste tarife societatea va sta numai pe buget

local. La disculii au fost qi domnii Bdlan qi Lapteq care au acceptat cd se

poate qi aqa gi trdim toli ( Primdria gi Direclia Publicd). Cregterea tarifelor
face ca aceastd societate comerciald sd nu poat[ sd iasd pe piald pentru a

presta servicii qi in altd parte pentru a incasa venit qi din alte surse. Asta

pentru cd qi-a dimensionat tarifele numai pe buget local. Cu aceqti bani pe

care ii vom da Direc(iei Publice am putea sd facem mai multe lucruri in orag.

Din banii acegtia pulini am putea s[ facem totuqi ceva dar dacd venim cu

tarife mari epuizdm qi ce avem. Mai mult nu vor ieqi pe piat[ pentru cd sunt

societdli cu tarife mult mai mici.
Dl. Viceprimar: - La gunoi tariful este cel mai mic nu numai din zona Gorj 9i din alte pdrfi.

VedeJi Severinul ce tarife are!

Dl. primar: - $i Cdtunele de ce are altd" firmi de ridicd gunoiul gi nu ridicd Direclia

Public6? Din cauza tarifelor.
Dl. Viceprimar: - Dumneavoastri vedeli Direclia Publicd ca pe o cdpuqd nu ca o societate a

Consiliului Local.

DL. Primar: - O vdd ca pe o societate prin care se scurg bani.

Dl. Viceprimar: - Faceti s[ nu se mai scurgd pentru c5 sunte]i ordonatorul principal de

Dl. Primar:
credite!
- Adineauri s-a spus c[ nu existd cadrul legal sd se pund la dispozilie o copie

dupd un contract, nu existd cadru legal s[ primeqti informatii economice, nu

existd cadru legal sd ai cunoqtintd de criteriile de performanld ale

managerului, deci ali creat un zid. De ce? Dorili doar sd dirijez bani cdtre

Direclia Public[ cdt mai mul1i, fdrd numdr. De ce? Oare de ce?

- Curtea de Conturi a 16sat nigte mdsuri pentru a incasa o taxd pe construclii

qi pe teren. Nu qtiu dacd la Direclia Publicd a fost calculat[ aceastd taxd pe

construclii (qtrand, addpost de cdini, etc.).

- in aceste tarife sunt prinse aceste sume?

- in fiecare fundamentare de tarif sunt trecute astfel de cheltuieli la categoria

cheltuieli indirecte.
- Domnul Primar face confuzie intre servicii gi localie. La Direclia Publicd s-a

dat Piala ca qi localie gi a venit Curtea de Conturi 9i ne-a obligat s[ d[m
aceastd taxd pe ultimii 5 ani. Discut[m de o tax[ pe cl5diri, pe terenuri, nu

discutdm de servicii publice.
- Domnul Viceprimar s-a referit la investilii. Dacd luati lista de investilii a

Direcliei Publice veti vedea cd este zero de doi ani. Nu s-au fdcut investifii
din anul 2008. Ast[zi s-a defectat gi ultimul tractor 9i nu avem bani sd le

repardm motoarele.
- Nu avefi bani pentru cd noi trebuie sd v[ ddm cele 10 miliarde de lei din

aceste tarife. Acesta este motivul pentru care nu aveli bani.
- Este o societate comerciald care functioneazd pe legea nr. 31.

- $i care presteazi intr-o proporfie covdrgitoare servicii pentru Consiliul
Local.
- Dar nu puteti spune cd este cdpuga Consiliului Local Motru.
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Dl. Cojocaru:

Dl, Primar:

Dl. Dobricf,:

Dl. Primar:

Dl. Dobricd:
Dl. Primar:

Dl. Dobric[:



Dl. Primar: - Tocmai v-am spus din ce cauzd.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului consilier local Popescu Ion ca beneficiul

pentru cel 4 contracte de servicii (salubrizare, spa{ii verzi, deszdpezire gi

salubrizare) prestate pentru Primdrie sd fie de 5'h. Cine este pentru?

Consilierii locali: Popescu Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin
Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion,
Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi Collatu Neghini Constantin au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra!

Jana Daniela, Bulgariu Cristian gi Cojocaru Ion s-au ab{inut de Ia vot.
In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 12 voturi ,,pentru" gi 7

,rabfineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea aprobatd. Cine este pentru?

Consilierii locali: Popescu Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin
Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion,

Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin, Negrea Nicolae,
Fotescu Valeriu gi Raf Jana Daniela, au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Dr5ghici Dorel, Pintea Dumitru, Bulgariu Cristian gi Cojocaru Ion s-au

ab{inut de la vot.
in urma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu 15 voturi

,rpentru" gi 4 ,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrire a trecut.

12. Proiect de hotlrire privind acordarea avizului consultativ de cltre Consiliul Local
al Municipiului Motru in calitate de autoritate deliberativi a administra{iei
publice locale, pentru men{inerea titlului de ,,Colegiul Na{ional" pentru Colegiul
Na(ional ,,George Coqbuc", filierl teoretic[, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot5rdre gi roagd Comisiile de specialitate ale Consiliului
Local Motru nr. 1 gi 3 sd se retragdpentru a aviza proiectul de hotdrdre.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. 1 gi 3 se retrag pentru a aviza
proiectul de hotirdre.

in urma votului exprimat proiectul de hotdrAre este avizat favorabil, cu unanimitate de

voturi ,,pentru" de ambele Comisii de specialitate, putdnd fi dezbdtut pe ordinea de zi a

qedintei.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscriefi la cuvdnt.

S-a insuis la cuvAnt domnul consilier local: Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Acelagi lucru trebuie si facd gi Colegiul Tehnic Motru.
D-na. Vdduva: - Poate nu a implinit termenul de 5 ani.

Dl. Pirvulescu: - $tiu c[ au depus dosarul.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hot[r6re aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

ir, ,rmu votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

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

13. Probleme curente:

o Adresa domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 424102.05.2018;

Dl. Pregedinte citegte adresa.
Dl. Petrescu: - Cdt a costat lucrarea? Cdt s-a dat? CA.lr a fost perioada de platd?
Dl. Primar: - Scrie in adres[.
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Dl. Petrescu: - Dacd s-au dat 7 miliarde intr-o perioad[ de iarnd este o gregeald mare gi

rlspundeli. Cu aceqti bani se reparau bdncile. De ce nu ali dat cdte doud, doul
miliarde?

Dl. Primar: - Suma era bugetatd. Depozitul trebuia inchis incd din iunie 2009. Municipiul
Motru avea obligafia sd conformeze acest depozit de degeuri. Dacd in luna
decembrie 2017 ntt era conformat acest depozit, impotriva municipiului
Motru se indreptau qi trebuia sd pldtim penalitali zilnice incep6nd cu iulie
2009 pentru fiecare zi deintfuziere. Numdra{i c6te zile sunt din 2009 pdnd in
201 8!

Dl. Petrescu: - 7 miliarde sunt bani mul1i.

Dl. Pintea: - De ce nu l-a inchis domnul Petrescu cE a fost consilier aici de atdtia ani?

Dl. Petrescu: - Md confundati cu altii.
Dl. Pintea: - De ce nu l-a!i inchis?
Dl. Petrescu: - De un mandat sunt aici. Nu se poate sd se pldteascd 8 miliarde intr-o

perioadd de iarnd.

Dl. Pintea: - Dacd nu se pldteau dddeam penalit6(i.

Dl. Petrescu: - Sd vedem contractul!
Dl. Pintea: - Vorbili sd vd aflali in treabd.

Dl. Viceprimar: - Una am vorbit qi alta am infeles. Am vdzut cd domnul Primar a dorit sI o
imbrace frumos spundnd ci dddeam amenda. Aga este dddeam amend6,

dar nu acesta este aspectul. Aspectul este cE sunt receptionate lucrdri

nefbcute qi pl[tite. Asta am sugerat. Asta am cerut gi asta am sd cer in
continuare.

Dl. Primar: - E doar o presupunere. Nu sunteti expert. Cereli expertizd!

o Adresa S.C. UATAA Motru S.A., inregistrati la Consiliul Local Motru
sub nr. 470115.05.2018;

Dl. Preqedinte citeqte adresa.

S-a luat act.

o Adresa doamnei Anghelescu Florentina, inregistratl la Consiliul Local

Motru sub nr. 4721t6.05.2018;
Dt. Pregedinte citeqte adresa.

Dl. Primar: - Am verificat qi aceastd persoand nu existd in Motru.

o Adresa societl(ii ROCLAFA COM S.R.L., inregistrati la C.L. Motru sub

nr. 490124.05.2018;
Dl. Preqedinte citeqte adresa.

D-na. Vdduva: - Domnilor consilieri, acuzaliile consider cd sunt foarte grave, total

nefondate gi cAnd se pun pe hdrtie trebuie si fii responsabil, bine

documentat qi s[ ai un argument.

- Nemullumirea societalii Roclafa este cu privire la solicitarea dumnealui de

"on..rionure 
prin incredinlare directd a terenului aferent unor construclii

executate frri autorizalie de construire. Din 2014 Curtea de Conturi ne-a

Idsat ca mdsurd sd vind sd" actualizeze contractul de inchiriere pe

constructia veche ce face obiectul vdnzdrii cumpdrdrii de c[tre Roclafa de

1a o altl persoan[ juridic[. La momentul actual, legat de prejudiciu, am o

sentinj[ civi16, nedefinitiv[, care obligd societatea Roclafa s5 pldteascd

primdriei 6 miliarde lei pentru terenul ocupat de construclii neutorizate,

f[rd contract, pe cei 800 gi ceva m.p. qi desfiinlarea acestor construclii.

- Am venit la qedinld cu toate documentele.

15



- Am gdsit solutia cu Regulamentul de funcfionare a teraselor tocmai pentru

intrarea in legalitate a persoanelor juridice printre care se afld gi Roclafa,
dar Roclafa nu doreqte sd intre in legalitate vrea concesiune prin

l'il:?''ifr' :t'::nf;t111'if i.,,* obrigaria consiliurui Locar s6-i

concesioneze prin care instanta i-a respins solicitarea de concesionare

directd pentru cd nu se incadreazdpe articolul de lege.
- Md deranj eazd aftmatiile din adres6, iar cu privire la autoriza(iile de

funcJionare pe care le elibereazd serviciul CSPLPPM pentru punctele de

lucru vreau sd fac afirmalia cd acestea s-au eliberat in baza

Regulamentului aprobat de dumneavoastrd gi documentelor anexate la
fiecare cerere. Singura cerere la care am flcut o excepfie este tocmai a
societdlii Roclafa pentru a putea sd beneficieze de intrarea in legalitate a
terasei conform Regulamentului.

Dl. Primar: - Consiliul Local poate sd adopte o hotdrdre prin care se stabilegte o comisie

sau poate solicita sd i se pund la dispoziJie o copie dupd toate documentele
pentru ale artaliza.

D-na. Vdduva: - in adresd se solicitd formarea unei comisii incoruptibild in ghilimele, deci

vrea corupli.
Dl. Petrescu: - Doamna Vdduva are dreptate. Academia nu este cu ghilimele dar este

coruptibilI. De ce funclioneazd Academia gi acum? Cine a dat autorizalie
sd funcJioneze?

D-na. Vdduva: - S-a dat qi ag mai da inci de zece ori pe imobilul proprietate liber pe cele

doud coduri CAEN. Imobil inseamnd teren sau construclie.
- Academia nu are autorizalie.

Dl. Preqedinte menlioneazd cd a primit o cerere din partea domnului Ungureanu Petre prin
care se solicitd montarea rampelor de acces in zonele greu accesibile
pentru persoanele cu dizabilitSli.

Dl. Primar a spus cI aceste rampe se vor face in trimestrul III al acestui an.

Dl. Preqedinte: - Nemaifiind disculii qi nici alte puncte pe ordinea de zi, declar inchise

lucrdrile qedintei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 31.05.2018.

Lucrdrile qedinlei au fost declarate inchise fapt pentru care se incheie prezentul

proces - verbal.

de gedinfi,
S asile Stroes
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