
Proces - verbal

lncheiat azi 12.03.2019 cu ocazia qedinlei de indat6 a Consiliului Local Motru. Sunt

prezenti 13 consilieri locali din cei 19 in funcfie. Lipsesc consilierii locali: Petrescu Ilie,
Collatu Neghin[ Constantin, PetriEor Florentina Eugenia, Ardeiu R[zvan Remus, Morega Costel

Cosmin, $urlin Marilena. La qedin{d participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar

al Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director al DirecJiei de

Culturi Sport qi Tineret Motru, domnul Corcoa!6 Eugen - administrator special la SC

UATAA Motru SA, domnul Dobricd Tudor director Direcfia Publicd Motru SA., domnul

Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, domnul Matei Anton Daniel
- Consilier personal al Primarului, doamna Lonea Vasilica din cadrul Aparatului Permanent

al Consiliului Local Motru qi domnul Lonea Aristide Marius preqedintele consiliului de

administralie al S.C Direclia Publicd Motru SA.

D-na. Secretar: - $edin{a este statutard, fiind prezen\i 13 consilieri locali din cei 19 in funcjie,

fapt pentru care qedinta se poate desfrPura.
- Domnule Preqedinte, vd rog s5 prelua{i lucrdrile qedinlei.

Dl. Pregedinte: - in temeiul art. 39, alin.4 din Legea administrafiei publice locale nr.
215t2001, republicati, cu modificlrile qi completlrile ulterioare,^se convocl Consiliul
Local Motru in qedinle de indatl, in data Oe f1.Ol 2019, orele 1600, in sala de $edin{i a

Consiliului Local Motru, avind urmltoarea

ORDINE DE Zlz

l. Proiect de hotirire privind aprobarea documentafiei tehnico - economice (FAZA
SF) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Construire Instala{ie

Biogaz", inifiator - Primar Jianu Gigel;
2. Proiect de hotirire privind aprobarea proiectului ,,CONSTRUIRE INSTALATIE

BIOGAZ" gi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile GRANTURILE SEE $I NORVEGIENE 2014'2021 in cadrul

apelului ,rEnergy Programme in Romania"- schema de finan(are 3 ,,Energie

regenerabili, eficienfi energeticl, securitate energetic[, creqterea accesului la

energie"o inifiator - Primar Jianu Gigel;

3. proiect de hotirffre privind aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor

in activitatea S.C. Dirtc{ia Publicl Motru S.A. incepind cu 01.04.2019, ini{iator -
Primar Jianu Gigel;

4. Adresa societrliiUATAA Motru S.A. nr. 1144119.02.2019 inregistratr la Consiliul

Local Motru sub nr. 124119.02.2019.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

In urma votului exprimat s-a votat ordinea de zi cu unanimitate de

voturi rrpentru" (L3).

Dl. Preqedinte: - Trecem la dezbaterea ordinii de zi'

1. proiect de hotirflre privind aprobarea documenta{iei tehnico- economice (FAZA

SF) qi a indicatoriloi tehnico-economici pentru obiectivul ,,Construire Instala{ie

Biogaz",ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. preqediite citegie proiectul de hotdrAre. Menlioneazd cd.proiectul de hot[rAre este insofit- 
de raport de specialitate, expunere de motive'

Dl. preqedinte: - Dac6 sunt disculii vd rog sA vA inscrieti la cuv6nt pe marginea proiectului de

hotdrdre.
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Dl. Sanda: - Domnule Primar, este cofinanlare gi ag dori sd ne spunefi concret cdt costd gi

c6t pldtim noi. Nu sunt impotriva modernismului, dar suntem cu bugetul pe

butuci.
Dl. Primar: - Nu trebuie sd renuntim la investilii dacd stdm prost cu bugetul, mai avem

vreo 10 proiecte cu cofinanfare.
Dl. Sanda: - Nu trebuie s[ d[m o cofinanfare c6t bugetul primdriei, doresc sd-mi spunefi

concret cdt costd. Costd trei milioane de Euro, doud milioane de Euro le
primim qi noi contribuim cu un milion de Euro?

Dl. Primar: - Cost[ aproape trei milioane de Euro din care: 2 milioane de Euro costd
Grantul,954 mii de Euro cofinanfarea, r[mAnem cu aproximativ 544 mii de

Euro din care TVA se retumeazi la bugetul local.
Dl. Cojocaru: - Noi nu suntem pldtitori de TVA, cum sI se returneze TVA-u1?
Dl. Primar: - Toate elementele pe care le achiziliondm sunt cu TVA. Sunt luate din import

qi sunt achizilionate cu TVA.
Dl. Cojocaru: - TVA - ul nu se returneazd la bugetul local deoarece nu suntem pldtitori de

TVA.
Dl. Sanda: - Firma constructoare va lua TVA-ul.
Dl. Cojocaru: - Eu dacd nu sunt pldtitor de TVA, cumpdr produsul cu TVA, ii dau banii cu

l9Y, sau9% Ei restul.... pun adausul cum vreau eu.

Dl. Primar: - Tehnologia este foarte bund qi foarte avansatS.

Dl. Sanda: - AIi luat in calcul faptul cdacam scdzut cantitatea de gunoi? Acum nu se

mai ridicd de la Samarineqti, de la Vdgiuleqti.
Dl. Sanda: - Domnule Primar, sd stdm sd analizdm dacd avem cantitatea necesard de gunoi

pentru un astfel de proiect.

Dl. Primar: - Am luat in calcul cantitatea de gunoi de peste trei mii de tone care anual se

ridic[ de pe raza Municipiului Motru, inclusiv satele aparfinltoare gi se

transport6 la firma Polaris. Un ciclu intreg este de o sipt[m6n6.

Dl. Sanda: - CAt proceseazd Pe an?

Dl. Dobric6: - Anul trecut am dat 3120 de gunoi menajer.

Dl. Primar: - Gunoiul il transportdm la Tg. - Jiu pentru care este necesar a se parcurge 50

Km dus qi 50 km intors. Cdte curse se fac zilnic.
Dl. Dobricd: - DirecJia Publicd face 9i 20 de curse pe lun6.

Dl. Primar: - in afar6 de cheltuielile cu transportul plitim 22 Euro pentru fiecare ton5 pe

care o depozitdm. Din aceste cheltuieli rez.ultd o economie de 80 de mii de

Euro pe an, economie rcztitatd doar din transportul qi depozitareala groapd,

bani pe care nu-i mai P16tim.
Dl. Negrea: - De aici sunt banii, domnule Primar.

Dl. Sanda: - De unde ludm bani, domnule primar, cd cei de la Consiliul Judelean nu ne

vor da noud un milion de Euro pentru cofinanfare?

Dl. primar: - Mai departe producem tL gM pe care il ardem pentru oblinerea agentului

termic la UATAA. Aceasta nu inseamnd bani?

Dl. preqedinte: - Domnule Primar, observ c[ vorbim Ei de cel de-al doilea proiect de

hotdr6re. Vorbim doar de SF sau qi de proiectul in ansamblu? lntreb

deoarece observ cd unii colegi vorbesc qi de cel de-a doilea proiect.

Dl. primar: - Un proiect este cu indicatorii gi altul este proiectul in ansamblu.

Dl. Sanda: - Domnule Mirqu, dacd vorbim qi de celdlalt proiect, uitali-vd la art.3, r6ndul

3 cd se vorbeqte de valoare eligibild. Se joacd cu cuvintele sau eu nu infeleg?

Uitati-v[ acolo!

Dl. pregedinte: - Dacd este vorba de sume, aq intreba pe domnul Periqoreanu: considerali

c6 anul acesta, 2}lg, avem posibilitatea sd alocdm de la bugetul local un

milion de Euro?

Dl. Periqoreanu: - Proiectul se deruleazdpe2 ani

Dl. Primar: - Nici nu trebuie in anul acesta, se deruleazdpe2 ani,
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Dl. Preqedinte: - Da, in primul an 500 mii de euro. Ce nu se discutl in comisii proiectul gi
ni-l aduce-i pe o qedinld de indatd.

Dl. Primar: - Sd vd spun care sunt etapele.
Dl. Pregedinte: - Consider cd raportul de specialitate la primul proiect de hotdrdre trebuia

frcut de domnul Pdun iar la cel de-al doilea de domnul Periqoreanu pentru
cd este vorba de bani. Este p[rerea mea.

Dl. Primar: - Pdnd la sfdrqitul lunii iunie se verificd proiectul dacd se accept[ sau nu.
Dupd ce se accept6 finanfarea se semneaz[ contractul in luna iulie apoi
rtrmeazd", licitafia pentru proieetare, ceea ce presupune trei luni. Dupd
aceastd perioadd urmeazd etapa de o lun[ pentru procedur[, apoi 40 de zile
pentru licitalie in vederea alegerii constructorului iar la sffirqitul lunii
octombrie licitalie pentru executare construclie. Achizilia se face dupi legile
rom6neqti. In 2019 nu vom fi afectati din punct de vedere financiar. Vom
primi 30% din valoare pentru inceperea lucrdrilor de investitii. in funcJie de
ce cheltuim vom inainta fiecare factur6. Decontarea se va face conform
limitei de cofinanfare. Este vorba qi de TVA, deja am fbcut demersuri
pentru cofinanlare de la Fondul de Mediu. Este posibil ca sd primim bani ;i
de la Fondul de Mediu. Deqeurile menajere sunt transformate in biogaz qi

implicit in compost.
Dl. Preqedinte: - Ave{i cifrele veniturilor bugetului pe anul 2018. Considerati cd in anul 2019

avem aceleaqi sume?
Dl. Perigoreanu: - in anul 2019 vom putea prinde doar sumele privind proiectarea, dacd

oblinem finanlarea. in buget nu prindem executia pentru cd nu este semnat
contarctul de finan{are.

Dl. Preqedinte: - Domnule Primar, ne puteJi spune dacd un astfel de proiect este implementat
intr-o altd localitate din Rom6nia?

Dl. Primar: - Sunt dar nu dupd aceastd tehnologie. Am vdzut reactorul functionAnd in
Norvegia, exact pentru capacitatea de trei mii de tone, ce nu produce gram
de miros. Este pe principiul stomacului. Tot ce intrd in instalatie se

transformd in biogaz iar ce rimdne este compost. in RomAnia nu este acest

tip de tehnologie.
Dl. Cojocaru: - Domnule Primar, lavizita pe care ali ftcut-o in Norvegia au mai fost qi doi

primari din Gorj care au renunlat la proiect. De ce ei au renunfat la acest

proiect?
Dl. Primar: - Primarul de la Tg.- Cdrbuneqti a renunlat din prima la proiect deoarece oraqul

nu produce gunoiul necesir unei astfel de investilii, nu are consumatori.
Tg.- Cdrbunegti are o societate proprie care transportd gunoiul. Nu se pot
atgala cd vor aduce gunoiul din alte localitdfi. De asemenea, nici oraqul

Rovinari nu are consumatorii necesari lAngd zona unde vor sd construiascd.

Noi avem o situafie bun6, avem aproape qi cazanul care arde gazll, avem qi

terenul pe care suntem proprietari.
Dl, Sanda: -Dacdsocietatea UATAA se inchide, ce faceli?
Dl. Primar: - Avem un grup care produce energie.

Dl. Sanda: - Dali peste doud milioane lei pentru SF qi ce facefi dacd nu oblinem
finantarea?

Dl. Cojocaru: - Care sunt criteriile eligibile pentru acest proiect?

Dl. Primar: - H.C.L. este. Avem avizele.
Dl Cojocaru: - Au fost mai multe proiecte pentru care am aprobat SF-ul $i am r[mas aga

cu ele.

Dl. Primar: - Nu contactdm nimic pAnd nu avem finanfare. SF-ul este eligibil prin proiect.

Dl. Cojocaru: - Avem hotdrdri de consiliu local care 30% nu au fost prinse in bugetul local,

nu au fost duse la indeplinire. Avem 40-50 de hotdr6ri pentru care nu s-a

finantat nimic.
a
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- Am bugetat noi pentru acest proiect? Cum venili acum sd finanfim Studiu,
sd ddm atifia bani c6nd noi nu avem bani?

- Ce, am bugetat noi anul trecut SF-ul pentru acest proiect?
Dl. PeriEoreanu: - Da, s-a bugetat un miliard trei sute.
Dl. Cojocaru: - $i am dat noi banii?
Dl. Periqoreanu - Nu, pentru cd de curdnd a venit factura de 88 mii.
Dl. Cojocaru: - Studiul qi procesul verbal de receptie nu este la map[ motiv pentru care nu

votdm proiectul de hotdr6re.
- Noi am votat un SF la UATAA pentru cenug6.

Dl. Corcoa!6: - Acolo se suprapune spatiul.
- Domnule Primar, Consiliul Local Motru a votat un SF pentru un proiect
care are acelaqi amplasament cu cel al cu care venili dumneavoastrd acum.

Dl. Primar Amplasamentul nu se poate pune la nord de o construcfie mare, nu
corespunde.

Dl Cojocaru: - Se vede acest lucru gi din expunerea de motive.
Dl. Corcoafd: - Vechiului studiu de fezabilitate aprobat de Consiliul Local corespunde cu

spatiul alocat depozitului intermediar pentru cenuqea uscat6. Dacd mai dali
40 miliarde la acesta cu UATAA ce face{i? O l6s[m?

Dl. Primar: - Nu am spus ci producem gazpentru consumul integral.
Dl. Corcoa!6: - Duceli-o mai departe pe un alt amplasament, mai lateralul oraqului.

Ducefi-o mai aproape de gunoi. Acesta nu este studiu de fezabilitate. Aga
aratd un studiu, nigte bani inqirafi?

Dl. Primar: - Domnule Corcoafd, nu gtiu de ce vorbifi pentru cd nu sunteli nici consilier
local sd analizali proiectul, nu sunteli nici expert in biogaz.
- Nu ali putut analiza un proiect pentru UATAA.

Dl. Corcoa!6: - Sunt administrator la UATAA, am un studiu aprobat, nu fac altceva decit
sd imi ap5r suprafala pe care am primit-o in administrare.

Dl. Primar: - Domnule Corcoa![, nu vd pute]i opune dumneavoastr[ la un proiect pentru

ora;ul nostru.
Dl. Corcoa!6: - Sunt obligat s6 spun deoarece m6 intrebafi mdine poimdine.

Dl Cojocaru: - Acum un mandat a venit un investitor italian la UATAA,a schimbat niqte

becuri qi ne-a cerut o grlmadd de bani.
- Domnul Corcoafd sd ne spund cafi bani aveli sE dafi la italian!

Dl. Corcoafa: - Avem hotdrdre judecltoreascd definitivd s5-i ddm 20 miliarde de lei vechi.

Dl. Cojocaru: - Domnule Primar, o si pdtim la fel ca qi cu italianul?
Dl. Primar: - Niciodatd nu onorezi o plat6 fbri facturl iar factura se emite decdt dupd ce

a ftcut lucrarea.

Dl. Cojocaru: - Care este suma ce trebuie pl6tit6? De unde luSm gunoiul?

- DaJi-ne niqte detalii!
Dl. Primar: - A;a cum sunt Fondurile Europene aqa sunt qi Fondurile Norvegiene.

Au loc discufii in contradictoriu.
Dl Corcoald: - Asocierea cu firma Esco a fost in participaliune, Consiliul Local Motru a

pus la dispozilie terenul, firma Esco s-a obligat sd vini cu tehnologia qi

societatea UATAA a pus la dispozilie locafia. Firma Esco s-a angajat sI
facS patru proiecte printre care unul pentru evacuarea cenugii uscate. Avem

de dat bani pentru imbundtdfirea pe care firma nu a ficut-o. Nu existd nimic
dar instanfa a refinut cd de pe urma firmei Esco societatea UATAA a

cdqtigat ni;te bani.
Dl. Primar: - Este vorba de un parteneriat in care cineva nu qi-a respectat clauzele, de

aceea s-a ajuns aici. Este cu totul altceva fafd de proiectul prezentat.

- Norvegienii au programe de finanfare ca gi cele europene. Sunt mult mai

serioqi. Dacd doresc clarificdri pentru proiecte vin personal qi verificd.

Dl. Sanda: - Credeli cd norvegienii aruncd cu banii la noi?

4



- De unde d[m noi banii cE suntem niqte falifi?
Dl. Primar: - Investiliile sunt baza dezvolt5rii unei comunitdli. Fondurile sunt verificate ;i

vin prin Ministerul Dezvoltdrii, nu vin direct la noi.
Dl. Cojocaru: - De ce nu vin cu cofinanfare de 2o/o dacd sunt aqa de darnici?
Dl. Sanda: - Ce facem dacd cresc prelurile in urmdtorii doi ani? De la dou6 milioane

ajungem s[ d[m patru milioane?
Dl Primar: - Domnule Sanda, vd aducefi aminte cE anul trecut nu am primit niciun ban de

la Consiliul Judefean pentru cd nu aveam proiecte? Acum avem proiecte in
derulare.

Dl. Sanda: - Sd se supund la vot proiectul!
Dl. Pregedinte: - Cum s6-1 supun la vot dacd nu vd infelegeti? VA rog sd vd inscrieli la cuvint

pentru a se putea desfrqura gedinta. Nu pot sd supun la vot cum nici
doamnele de la Consiliul Local nu pot sd scrie dacd v6 certali.

Dl. Negrea: - Nu este rdu cI se dezbate acest proiect pentru cd fiecare aduce in discufie
diferite probleme. Problema este cd sunt fonduri care vin din partea altor
state qi nu dorim sd beneficiem de ele. Este bine sd beneficiem Ei noi de

aceste fonduri. Norvegienii au venit cu cele mai bune finanfdri. $i pentru

inv6![mAnt sunt proiecte norvegiene.
- Pentru acest proiect anul acesta avem Studiul de Fezabilitate. Investitia se

deruleazd pe mai mulfi bani. Trebuie sd vedem qi avantajele acestui proiect.

Cine are de cAgtigat? CetdJenii. Cred ci existd variante foarte mari pentru a

atinge obiectivele. Dacd zicem cd nu avem bani atunci nu mai facem nimic.

Sunt consumatori care ar putea sd se alimenteze de la acest biogaz.

Dl. Primar: - Proiectul intrd in platd peste un an qi jumdtate.

Dl. Cojocaru: - incepefi de mdine sa pl6titi! Ave(i de dat bani la UATAA, la Direclia
Public6, salariile la angajati.
- Norvegienii nu sunt seriogi dacd vin cu cofinanlare de 45o/o inloc de 2o/o '

Dl. Primar: - Primul program de finanfare a fost in2007-2013. Cine s-a miqcat repede in
perioada aceea a prins proiecte. Urmdtorul program a fost in perioada 2014 -

2020. Anul trecut s-au deschis Axele. Dacd in perioada 2013 - 2017 nu aveai

sursd de finanfare extern6, deci dacd avea ceva in derulare fdceai

Urmdtoarea axd se deschide in 2025. Dacd acum nu punem mdna pe

contracte de cofinalare nu vom mai putea obline. Cofinanlarea o avem de

un milion de Euro pentru toate proiectele.

Dl. Sanda: - Nu am luat nici un ban pentru PNDL 2.

Dl. primar: - Avem trei proiecte pe PNDL -2 . Celelalte proiecte sunt pe fonduri Europene.

Pe PNDL 1 nu s-a ftcut nici un proiect.

- Motru a avut doui credite de 200 miliarde lei, care sunt aproape pl[tite.

Dl. preEedinte: - Nu ne mai pacAlifi! Dumneavoastrd venifi cu o cofinanfare de un milion de

Euro pentruun singur proiect in timp ce in mandatul trecut cu creditul luat

r-u piatit nu numai cofinanfdrile pentru proiectul cu $trandul qi pentru

celelalte Proiecte.
Dl. pirlulescu: - Domnule Primar, dacd anul acesta participdm cu o sumd ne asigura{i cd

sgnt bani qi pentru certificatele necesare societlJii UATAA. Eu voi vota

proiectul dacd ne asigurati de acest lucru'

Dl. Primar: - Punefi in balan{d un proiect nou cu o gaurd neagrd.

Dl. pirvulescu: - Av6nd in vedere rdspunsul dumneavoastrd eu md voi abline la acest proiect.

Dl. preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost iniliat. Cine este pentru?

in ,rrma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu 7 voturi

,,pentru" ( Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Drlchici Dorel, Raf Jana Daniela, Bulgariu

Ciirtiun, iit t.u Dumitru 9i Iorga Ion) qi 6 ,rab{ineri" (Cojocaru lon, Popescu Ion'

Stelian Vasile, Sanda lon, Pirvulescu Eduard Nelu 9i Mirqu Vasile)'
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D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrare nu a intrunit numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea unei hotdrdri.

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea proiectului ,,CONSTRUIRE
INSTALATIE BIOGAZ" qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de
fonduri nerambursabile GRANTURILE SEE $I NORVEGIENE 2014-2021in
cadrul apelului ,,Energy Programme in Romania,,- schema de finan{are 3
,,Energie regenerabill, eficienfi energetici, securitate energeticl,creqterea
accesului la energieo', ini{iator - Primar Jianu Giget;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re. Men(ioneazd. cd proiectul de hotlrdre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrie{i la cuvdnt. Dacd nu sunt discu{ii
supun la vot proiectul a$a cum a fost iniliat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 7 voturi

,,pentru" ( Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Drlchici Dorel, Raf Jana Daniela, Bulgariu
Cristian, Pintea Dumitru gi Iorga lon) qi 6 ,,ab(ineri" (Cojocaru Ion, popescu lon,
Stelian Vasile, Sanda Ion, Pirvulescu Eduard Nelu qi MirEu Vasile).

3. Proiect de hotlrAre privind aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor
in activitatea S.C. Direc{ia Publici Motru S.A. incepind cu 01.04.2019, inifiator
- Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot5rdre. Menfioneazd cd proiectul de hotir6re este inso]it
de raport de specialitate, expunere de motive.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu[ii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt discu(ii
supun la vot proiectul aga cum a fost iniliat. Cine este pentru?

io urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu 11 voturi
,,pentru" ( Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Drichici Dorel, Ra{ Jana Daniela, Pintea
Dumitru, Cojocaru lon, Popescu lon, Stelian Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Mir;u
Vasile gi Iorga Ion) qi 2 ,,ab{ineri" (Bulgariu Cristian gi Sanda Ion).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a intrunit numIrul necesar de voturi pentru adoptarea

unei hotdrdri.

Adresa societifii UATAA Motru S.A. nr. 1144119.02.2019 inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 124119.02.2019 ;

Dl. Pregedinte: - Avem o adresd a societdfii UATAA. Societatea are nevoie de spijin
financiar de la bugetul local at6t pentru a putea achiziliona certificatele de
carbon ce au termen de predare data de 30 aprilie cdt qi pentru a funcliona in
anul 2019 qi pe viitor.

- Dau cuv6ntul domnului Corcoa!6 - administrator special la SC UATAA
Motru SA.

Dl. Corcoa!6: - Am prezentat Consiliului Local o Informare luna trecutS, ce a fost inaintatd
prin adres6 gi Primiriei, prin care solicit un sprijin financiar in vederea
achizilionSrii certificatelor de carbon cu termen de predare p6nd la data de

30 aprilie dar pi pentru a funcJiona in anul 2019 qi pe viitor.
- Suntem in plin sezon rece, societatea nu aprimit ajutorul de la stat din fondul

de rezervd bugetard qi este necesar sd funcfioneze ir interesul cetdlenilor qi

al altor beneficiari din Municipiul Motru. Din plcate, banii pe care ii avem
sunt prea pufini, prelul unui certificat este de 25 Euro, valoarea certificatelor
pe care trebuie si le achiziliondm este de aproximativ 2.458.125lei, sumd pe

care nu o avem la ora actual6. Este necesar a se lua in calcul atdt plata
datoriilor de circa 1.731.580 lei subvenfii, ajutoare inc6lzire gi energie

6
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termic' cc,nsunrat', precum qi prevederile ordonanf ei 3612:2!^privind unele

masuri perrtru t.,"tion#ru liJ,*.fo, .""nt'iti'ute 
cu energie termicl care

dispune c6 sumele ,r";;;;';;i,rg.i.r..rot"it Jtui'ate acestui serviciu se

pot acorda in avans d"-;;;^;raoiu,o,il pti"ipAi de credite ai bugetelor

locale, tumizorilo" a" 
"'"igi 

e term-icio"";;6ulaJie' f 'vederel**'*:l
constituirii de cdtre ptoiu"atoti a- stocurilor de cdrbune' pacura ql

combustibil lichid ,q"r;;;;; sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de

transport aferente acestor stocuri'

- o solulie este plata d"t"ri;i ie 13 miliarde de lei, care face obiectul unei

H";;l;."ator.Eti a.n.titiu., pe care Primaria Municipiului Motru o are

c6tre societatea UATAA Motru S'A'

- Sunt mai multe -"toa. a.;d;- Una dintre ele ar fi adresa primitd de la

Ministerul de Finanle * rl'* upel la Primaria Municipiului Motru, adresa

pecaledumneavoastrdnuoaveli.Sepoateoblineqiuncreditpentruca
Primdria s6 achite datoria catre societatea UATAA' Puteli s[ g6si1i qi o alt6

metod6, dar sd fie legal6'

Dl. Primar: - De unde ali cerut ajutor' de la bugetul local?

Dl.Corcoafd:-Noteledefundamentarevile-amtransmis'EuatenfionezconsiliulLocalc6
afi frcut o greqeala. Ajutoarele de incdlzire nu le-ali virat' Schema de ajutor

,ru u!iin1"tJs-o. schema cuprinde subvenfii in avans qi pierderi induse'

Dl. primar: - Existd o perioadd d. ;;;;;e a cerrificatelor sau sfdrqitul anului? c6nd se

cumPdr6 certificatele?

Dl. Corcoa!6: - SfArqitut lunii ianuarie. Presupune o evaluare din partea Ministerului' A

,.ri,'o echipA de evaluatori qi a spus cd avem atdtea certificate de pl[tit' La

,fa+*Lf"nii februarie Ministerul a alocat cu titlu gratuit 6 mii de certificate

cu care sd ne descurcam- niferenta trebuie achizilionatd pind la pdnd la 30

aPrilie.

Dl. Primar: - cantitatea de carbune este echivalenta cu certificatele'

Dl. Corcoa!6: - Exista o metoda de calcul. O ton6 de carbune echivaleaza cu un certificat' o

ton6 de p6curi echivaleazdcu trei certificate'

Dl. Primar: - Din fundamentarea tarifelor"'

Dl. corcoa!6: - sunt prinse in tarifele noi. certificatele de carbon sunt prinse in prelul de

produclie, le pldtim in tariful aprobat de ANRE'

Dl. primar: - Certificatele de carbon sunt prinse in prelul de productie?

Dl. Corcoa! d: - Da,sunt prinse. Toate cheltuielile, inclusiv salariile'

- Am informat Consiliul Local s6 se pldteascd datoria care o aveli la UATAA'

- pfatitiajutoarele de inc6lzire daci dorili s6 avem cdldurd la anul!

Dl. primar: - B*iria o anumita perioada de cumpSrare a certificatelor.

Dl. Sanda: - f-u iO uprilie dacd nu le preddm vom pl6ti o penalitate de 100 de Euro pentru

fiecare certificat'

Dl. Corcoa!6: - Ali pldtit doar 3 vagoane de cdrbune'

Dl. Primar: - certificatele puteau fi cumpdrate lun6-de lun6 pe parcursul anului'

Dl.Corcoa!6:-Nuaufostbani.gtili'atcostdcdrbunelepentruaasiguracilduraintr.o
iarn6? Cum s6 trr.iior.r. UATAA dacf asocialiile de proprietari nu

pldtesc, Primdria nu piAteqte? Cu ce sd tr6im? Pldtili-vd datoria care o aveli

fa!6 de UATAA!
- Datoriile nu sunt de acum. Sunteli aici de 12 ani, cdti bani a plitit Primf,ria

inainte de acest mandat?

- La ora actuald UATAA pldteqte datoriile, ratele" '

- Da, am platit r""a a. lun'a datoriile conform planului de reorganizate'

Societatea rr, ".t. 
in flricolut falimentului. Rapoartele trimestriale au fost

prezentate de fiecare iat6. Le-am adus qi ele conlin venituri' cheltuieli qi

Dl. Pintea:

Dl. Primar:
Dl. Corcoa!6:
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j 
""-^ -A-x in octombrie' in avans' Se termind

plefl' Citili-le! Srint pldtite pdn6 in oc

or"'t*il,f i"ioz:.^-..ne 
c6 pl6teqte 1un6 de lund datoriile din planul de

Dl. Primar: - Domnul t)orcoat6 sPut

'"o'-#i^u'"'d''a;t#:{t"';;-11-*t*rtm':#;;:il';lJ-;p'"-Ji"*a" "Prin planul de reorgantzarc

octombrie 2019'"

Dl. Corcoa!6: - Sunt Pl6tite'
;i. prir"*i _ pdn6 acum ali spus c5 nu sunt pl6tite.

Dl. Corcoa[6: - Sunt pldtite in avans' 
.

Dl. primar: - S" ;;';ira anul in mai2020qi noi le avem pl'tite pAnI in noiembrie2019'

- Din fundamentarernam.iin *ut 20ls UATAA a platit comisioane in

sum6de360s54.Insitualiaincarepeste360miideleiestecomision
aceasta ar insemna .u;;;r" care ar fi recuperat-o SIOMAX s6 fie de

aproape 14 milioane' mult peste 11-886' 
^^^r^^: ^^-io'

-Vinecufundamenta.re,."*anul20lgexactcuacelaqicomision.
. t,'t.od.,c"ti in fundam.,,t*.u tarifului certificatele de carbon!

Dl. Corcoati: - Sunt calculate' c -.- :-^-^ ^i ri-+-iL,,ria q

D}. Primar: - er"fi 
"piotat 

prepl pentru transport, furnizare 9i distribulie agent termtc pe

care il incasati de la terfi'

Dl. Corcoa![: - Nu a]i participat la dis'cu1ii, pentru 9a $i retras consilierii' cdnd s-a aprobat

prepf qi 
'o'Ui1i 

de pretul de produclie qipretul de transport'

Dl. Cojocaru, - i; o situalie irriuli de la societut.u UefAA in care se precizeazd cd"in

anul2016s-aincasat'*,."riide10miliarde,pez}tls-aincasatsubvenJii
de 93 miliarde, pe 2018 s-aincasat din TVA lZ *ili*de' Este un total de

l42,26mi1iarde.r.iu.,ito'iqicheltuielideaproap"gggmiliardedelei.
Salarii in anul 2016 au fost in suma de 41 miliarte,in20l7 de 45 miliarde qi

in 2018 de 64 miliarde'
- Domnule corcoala, puteli s6-mi spuneli de ce este saltul de la 41 miliarde

la 64 miliarde?

Dl. corcoala: - Salariul cuprinde salariul minim qi contributiile la stat' An de an au crescut

salariile'
Dl Cojocaru: - contribuliile le aveli separat. A{i m6rit salariile la angaja{ii de la UATAA?

Dl. Corcoald: - Conform salariul minim pe economie'

Ar 1"";i;;;Iii in contradi"tori,, irrt 
" 

domnii consilieri locali , domnul Corcoatd qi

domnul Primar'

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declarr inchise lucrdrile qedinlei ordinare

a consiliului Local Motru din data ie 12.03.2019, fapt pentru care s-a incheiat prezentul

proces - verbal.

DE $EDINTA,
ASILE S GINA
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