
Proces - verbal

incheiat azi 04.02.2019 cu ocaziagedinJei de indatd a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenti 11 consilieri locali din totalul de 19 in funcJie, lipsind consilierii locali: Ardeiu
Rdzvan Remus, Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, $urlin
Marilena, Collatu Neghin[ Constantin, Petriqor Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie. La
qedinfd participS: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Stroescu Gina - Secretar al
Municipiului Motru, domnul Popescu Daniel - Director al Directiei de Culturd Sport gi
Tineret Motru, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru qi angaja(i ai Poliliei Locale Motru.
D-na. Secretar: - $edinfa este statutarS, hind prezenti un numdr de 1l consilieri, fapt pentru

care lucrdrile pot incepe.
- Domnule Preqedinte, vd rog sd preluafi lucrdrile gedinfei.

Dl. Preqedinte citeqte convocatorul.
Dl. Preqedinte: - in temeiul art. 39, alin.4 din Legea Administraliei Publice Locale, nr.
21512001, republicatd gi actualizatd, se convocd Consiliul Local Motru in qedint6 de indatd,
in data de 04.02.2019, orele 1600, in sala de $edintd a Consiliului Local Motru, av6nd la

ORDINEA DE Zlz

1. Proiect de hotlrAre privind stabilirea salariilor de bazil la nivelul Primlriei
Municipiului Motru pe anul2019, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
in urma votului exprimat Ordinea de zi afost votatd cu unanimitate de voturi ,,pentru" (l l).

1. Proiect de hotirire privind stabilirea salariilor de bazi la nivelul Primiriei
Municipiului Motru pe anul 2019, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot6rdre.

Dl. Pregedinte: - Dac[ sunt discutii vi rog sd vd inscriefi la cuvdnt.
- Proiectul de hotdr6re a fost discutat qi in gedinfa ordinarl din luna ianuarie. Avem

atagati la proiectul de hotirdre o adres[ din partea Sindicatului Liber al

Funcfionarilor Publici din Primdria Municipiului Motru.
S-au inscris la cuvdnt domnul Primar gi domnii consilieri locali Sanda Ion gi Cojocaru lon.

Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Primar.
Dl. Primar: - Considerentul pentru care am ini{iat acest proiect de hotdrdre este acelaqi,

veniturile sunt aceleagi ca qi anul trecut iar fondul de salarii cregte cu2lo/o,
aceasta insemn6nd aproximativ 25 de miliarde lei in plus. Salariile cresc Ai

nu se dau fonduri de la Guvern sau ceea ce ni se dd este insuficient pentru

ceea ce trebuie sd facem. Dacd contribuliile sociale vor fi in sarcina noastrd

vom ajunge in situalia de a ne bloca gi de a nu asigura nici micar salariile

angajalilor.
Dl. Sanda: - Domnule Primar, venirdti singur. De ce nu aduser[]i gi gefii de servicii?

- Nu ne prezentali nimic din care sd rezulte cd venituri din acest an sunt

aceleaqi cu cele de anul trecut. Dupd socoteala mea avem 60Yo din impozitul

pe venit qi inainte era 43Yo. Taxele qi impozitele locale, dupd cum se

preconizeazd. nu or sd rdmdnd cele aprobate.

Dl. primar: - Nivelul taxelor gi impozitelor locale este acelagi ca in anul 2018.
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Dl. Sanda: - Nu cred cd vor rdmdne la fel dupd felul in care suntem acuzali cI nu am fost in
stare sd comunicdm.

Dl. Primar: - S-a creat situalia pentru cd nu v-ati informat.
Dl. Sanda: - Pentru a aproba proiectul trebuia sd venili cu documente din care sd rezulte cAt

se estimeazd. afi bugetul local pe anul 2019. Ministerul Finanlelor dd 60%
inclusiv din pensii.

- Contribuliile sociale vor fi pldtite numai in cazul persoanelor cu handicap care
beneficiazd de asistenli personali pentru c[ ceilalli au cupon de pensie.

- Sd-mi fi prezentat un act oficial c6t este bugetul pe anul 2019 pentru a md
asigura ci este a$a cum spune{i.

Dl. Primar: - Contribu(iile sociale se pldtesc pentru toate persoanele, mai pulin pentru cei
phtili inbaza legii nr. 416.

- Sd inleleg cd propuneti ca toate veniturile s6 le bdg[m in fondul de salarii qi sd
nu mai facem nimic in orag?

Dl. Sanda: - in campanie afi venit cu un lucru care md determina s6 vd laud gi anume cd
vefi face un audit de personal. Nu l-a]i ftcut. Acum pentru dumneavoastrd
sunt toti la fel.

Dl. Primar: - Auditul costa 150 de mii de euro. L-ali fi aprobat, domnule Sanda, in anul
20t6?

- Avdnd in vedere dezastrul economic de la acea vreme nici nu ag fi avut curaj
sd solicit acea sum5.

Dl. Sanda: - Sindicatul dd un aviznegativ.
Dl. Primar: - Avizul este consultativ.
Dl. Sanda: - in tabelul cu semndturi din cele 62 de semndturi 51 sunt ale Politiei Locale.
Dl. Primar: - Sunt 88 de semndturi nu62. Acei angajati nu sunt angajali conform legii?
Dl. Sanda: - Ba da, avefi dreptate, dup6lege ave]i dreptate.
Dl. Primar: - Nu dupd lege facem ce facem? Dorili s[ bdgdm to[i banii in salarii qi sd nu

mai facem investi{ii?
Dl. Sanda: - FaceJi ce a{i ftcut gi pdnd acum. Nici mdcar fonduri atrase. Nu ave}i un leu pe

PNDL 2. Au luat fonduri Glogova, Cdtunele, noi nu.

Dl. Primar: - Referitor la PNDL 2 noi toli am stabilit 27 de proiecte dintre care 8 aveau gi

documentafiile fbcute dar aprobarea s-a fEcut pe criterii politice.
ln timpul discutiilor dintre domnul Primar qi domnul consilier local Sanda Ion

domnul consilier local Iorga Ion p[rdsegte sala de qedinld, fiind prezenti l0 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Proiectul de hotdr6re este pentru stabilirea salariului de bazd. In art. 1 se

precizeazdcd se aprobd salariile debazd aferente funcJiilor, conform anexei la
proiectul de hotdrdre, qi nu bate cu titlul proiectului de hotdrAre pentru cd in
anexd se precizeazd cd, la salariul de bazd, se adaugl sporul de 5Yo gi

indemnizatia de hrand.
- Noi ce aprobdm? Salariul debazd, sau salariul tarifar?

Dl. Primar: - Se aprobi salariul brut.
Dl. Cojocaru: - i, anexd se precizeaz[ cd se adaug[ sporul de 5oh / lund pentru condi]ii

vdtdmdtoare, 346 lei/lund indemnizalia de hranl gi 1450 lei/an voucher de

vacantd. Noi in art. 1 aprob[m nivelul salariilor debazd.

D1. Primar: - Pe nicdieri in lume nu se aprob[ salariul net. Peste tot se aprobd salariul brut.

Dl. Cojocaru: - De ce spunefi ci se aprobd salariul debazd?

Dl. Primar: - Salariul debazd se afl5 in brut.

Dl. Cojocaru: - Aga s-a int6mplat qi cu impozitele gi acum lumea ne invinov[feqte. Din

neglijenfa nu s-a spus de indicele de infla{ie qi Consiliul Local e vinovat acum

pentru adoptarea hotdrdrii. Lumea a$a spune.

Dl. Primar: - HCL se aPlicd.
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Dl. Cojocaru: - Dumneavoastrd da[i o dispozi]ie pentru a se incasa conform hotdrdrii,
cetSlenii nu vor pl6ti cu indicele de inflaJie gi o sd vind Curtea de Conturi care
va imputa cetd{enilor sumele cu penalitdli.

Dl. Primar: - Atitudinea aceasta a mai avut-o qi altcineva, atitudine pe care o propagati qi

datoritd cdreia lumea reaclioneazd.
- Hotdrdrea este perfect legal6, corectd gi se aplic5.

Au loc disculii in contradictoriu cu privire la proiectul de hotir6re.
Dl. Draghici: - La UATAA 80% din angajaliirrcaseazd, salariul minim pe economie.
Dl. Negrea: - 138 de salariati fac obiectul. Problema arzdtoare este menJinerea locurilor de

munc6. Nu cred cd cineva doregte s6-gi piardd locul de muncd. Dacd domnul
Primar a venit cu acest proiect de hotdrflre prin care doregte menfinerea
salariatilor qi s[ creeze un echilibru intre venituri gi cheltuieli pentru a face gi

investilii pentru cetdJeni, atunci este bine. Venitul salaria{ilor se menline sau

creqte pufin prin addugarea sporului de 5Yo gi a indemnizaliei de hranf,, in
schimb cheltuielile la bugetul local cresc cu 20Yo. Existd o situajie de crizd qi

trebuie gdsite solutii.
- Proiectele prin care se pot aduce bani la bugetul local nu sunt votate, in schimb

proiectele care sunt pentru a se cheltui bani sunt votate pentru a da bine la

PoPulatie.
- Vine primdvara gi trebuie realizat programul de infrumuse(are cu Direclia
Publicd cdreia trebuie sd-i pldtim serviciile frcute.

Dl. Cojocaru: - Avem un salariu de bazd pentru fiecare salariat. lntreb colegii cum scddem

coeficientul? inbaza cirui act normativ? Legal nu putem sd le ludm din bani

salariafilor. Ne pot da in judecatd 9i ne cAqtig6.

- Noi votdm salariul debazd sau salariul tatifar?
Dl. Primar: - Pentru anul2019 se stabileqte salariul brut.

Dl. Cojocaru: - Nu brut, tarifar. Una este salariul tarifar qi alta este salariul debazd.

- Faceli un centralizator, stabilifi ce sum6 nu ajunge qi venili in Consiliu Local

pentru a decide. Noi tdiem inainte de a qti care sunt veniturile? Din ce motiv
tdiem?

Dl. Primar: - Art. 1 este exact ca in lege.

Dl. Sanda: - Se taie coeficientul. Noi stabilim pentru cei 138 de salariali. Ce se intAmpld cu

ceilalli?
Dl. Primar: - Obligalia ordonatorului principal de credite este s6-9i frxeze un fond de salarii

pe care trebuie s6-l realizeze qi UAT- ul sd funclioneze. Am {inut cont de toate

veniturile qi cheltuielile pe care le avem gi am venit cu acest proiect de

hotdrfire. Prin ceea ce am supus aproblrii doresc sd mentinem toli salariatii 9i

sd mai facem gi investilii.
- Nu mai sunt sub incidenla articolului prin care puteam fi amendat.

Dl. Cojocaru: - Dacd dumneavoastrd respectati legea pe mine de ce md obligali sd nu o

respect? Dati dispozilie nominali, de ce mai venili in consiliul local?

Dl. Primar: - Deoarece Consiliul Local aprob6 coeficienfii'

Dl. Cojocaru: - in anul 2018 cdnd a crescut salariul minim de la 1450 la 1900 ati dat

dispoziliipentru creqterile salariale. Faceti la fel qi acum!

Dl. primar: - Bugetut nu mai suportd alte cheltuieli in plus qi mai trebuie s[ facem 9i

investitii.
Dl. Sanda: - ce se intampla cu salariile celor de la 138 p6n6la 190?

Dl. Primar: - Vor fi conform legii.

Dl. Cojocaru: - Lor le ddm 9i celorlalli le ludm'

Dl. Primar: - Pentru c6le aveau mai mici dec6t restul'

Dl. Sanda: - probabil nu era proportional cu complexitatea locului de munc6, cu volumului

de munc6, cu resPonsabilitatea.
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Dl. Cojocaru: - Domnule Pregedinte, rog pe domnul Primar sd analizeze proiectul de hotdrdre
cu consilierii dumnealui gi cu aparatul de specialitate pentru al intocmi
corespunzdtor gi sd vind din nou cu el in Consiliul Local.

Dl. Primar: - Nu mai vreli sd facem investifii in oraq?

Dl. Sanda: - Investiliile nu se fac cu bani de la bugetul local, se fac din fonduri atrase.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotlr6re a$a cum a fost
redactat.

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru gi RaJ Jana Daniela au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Mirgu Vasile, Popescu Ion, Cojocaru Ion gi Sanda Ion s-au abfinut de

la vot.
in ,.-u votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 6 voturi ,rpentru" qi 4

,rabfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul nu a indeplinit numdrul necesar de voturi pentru a fi adoptatd o hotiirdre.

Dl. Pregedinte: - Dac[ nu mai sunt discufii declar inchise lucrlrile gedinfei.

Nemaifiind disculii lucririle gedintei de indatl a Consiliului Local Moffu din data de

04.02.2019 sunt declarate inchise, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
MIR$U VASILE

sncn$r.AR,

GINA

!
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