Proces

- verbal

incheiat azi 13.03.2019 cu ocazia gedin(ei de indatd a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 10 consilieri locali din cei 19 in func{ie. Lipsesc consilierii locali: Petrescu llie,
Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Ardeiu Rizvan Remus, Cojocaru lon,
Popescu lon, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile La qedintd participd: domnul
Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul
Popescu Daniel - Director al Directiei de Culturd Sport qi Tineret Motru, domnul Matei
Anton Daniel - Consilier personal al Primarului, doamna Lonea Vasilica din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Lonea Aristide Marius
preEedintele consiliului de administralie al S.C Direclia Publicd Motru SA.
De asemenea;edin{a este inregistratd de televiziunea TV SUD .
Publicitatea qedinlei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru .
D-na. Secretar: - $edinta este statutarI, fiind prezenli 10 consilieri locali din cei 19 in funcfie,
fapt pentru care qedinla se poate desfEgura.
D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, vd rog sf, preluali lucr[rile qedinlei.
Dl. Preqedinte: - in temeiul art. 39, alin.4 din Legea administra(iei pubtice locale nr.
21512001, republicatl , cu modificirile gi completlrile ulterioare, se convocl Consiliul
Local Motru in gedin{i de indati, in data de 13.03 2019, orele 1600, in sala de $edin{i a
Consiliului Local Motru, avAnd urmltoarea

ORDINE DE ZI:

l.
2.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei tehnico- economice (FAZA SF) qi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul,, Construire Instalalie Biogaz",
iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrdre 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 ,,Energy
Programme in Romania"- schema de finan[are 3 "Energie regenerabild, eficienld
energeticd, securitate energeticd,creqterea accesului la energie", iniliator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi .Cine este pentru?
In urma votului exprimat s-a votat ordinea de

zi

cu unanimitate de

voturi rrpentru'n (10).
Dl. Preqedinte: - Trecemla dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotir6re privind aprobarea documentafiei tehnico- economice (FAZA
SF) ;i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul, Construire Instalafie
Biogaz", ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre. Mentioneazd"cd, proiectul de hot[rdre este insolit de
raport de specialitate, expunere de motive,
Dl. Pregedinte: - Daci sunt discutii vd rog sd vE inscrieli la cuvdnt pe marginea proiectului de
hotdr6re.

I

Dl.Viceprimar - se observd cd la qedinfd nu sunt reprezentan{ii Primdriei din cadrul serviciului
buget, finanle, contabilitate qi nici domnul Piun care a intocmit raportul de
specialitate pe fonduri Europene.
gedin(a de ieri exact la solicitarea dumneavostrd , qedinfa la care
dumneavoastrd nu a1i participat.
Dl. Sanda- Pdun nu a fost nici ieri, dumneavoastrl suntefi inginer minier,el este de specialitate qi
ia bani pe Fonduri Europene .
Dl Viceprimar- am observat cd se pune atdta accent pe acest proiect, ca sd infeleagdtoatd lumea
cd nu ne opunem, probabil ali vdzut qi dumneavoastrd valoarea acestui
proiect, trei milioane de Euro. Este simplu sd ridicdm mdna pentru trei
milioane de Euro. Peste un an Ei jumdtate mai suntem sau nu mai suntem la
Primdria Municipiului Motru, dar vom angrena aceastd unitate la niqte
cheltuieli foarte foarte mari ;i nu se qtie dac6le suportim. Domnule Primar
am o intrebare pentru dumneavoastrd, afi analizat cu maximd seriozitate cd
aceste chetuieli legate de proiect eligibile qi neeligibile cu valoare de trei
milioane de Euro , nu mai vorbim c[ aceastl sum[ trebuie sd o avem prinsd
indatd ce vom aproba vor trebui ca aceste sume sd fie prinse in buget, cele
trei milioane de Euro. in expunerea de motive nu am vdzut nicdieri sd se
vorbeascd de aceste sume . De unde vin aceste sume , de la bugetul local ,
de la imprumut banc6, de la trezoreria statului, de la alte institufii, nu am
vdznt acest lucru. Este simplu si ridicdm mAna qi o ridic[m daci asta se
doreqte. Sunteli sigur cd prin angrenarea acestor chetuieli nu are de suferit
Primdria, Direcfia Publici UATAA. La ora actualS la UATAA avem
problema care afi dezb6tut-o ieri qi avem acele datorii de aproape 20
miliarde lei. In aceste condilii angrendm aceastd primdrie la nigte sume
foane mari, 4 milioane de Euro partea noastrd qi celelalte eligibile 2
milioane, Ei o sd fie qi mai mari. Cele trei milioane de Euro vor trebui s6 fie
prinse in bugetul local. Ne permite bugetul sA avem macar prevedere
bugetard pentru acest proiect?
Dl.Primar- pot sd vd dau rdspuns acum , dd , sunt sigur nu va fi afectat6 nici UATAA , nici
populafia din municipiul Motru. in al doilea rdnd este vorba de un proiect
de trei milioane de Euro din care Granturile sunt doud milioane de Euro, a;a
cum am spus ;i ieri . in urma discufiilor cu consultanlii TVA este eligibil,
dar cel mai important lucru s[ privim ce are de cdqtigat ora;ul Motru prin
implementarea acestui proiect. Se face o economie de 80 de mii de Euro pe
an , economie doar cu transportul qi cu depozitarea la groap6, bani pe care
nu-i mai pl5tim. Dacd ludm in calcul cd pdnd in 2021 trebuie si avem un
procent de 70Yo din deqeurile produse recuperate Ei valorificate, un procent
extraordinar de greu de atins qi daci linem cont cd metoda de producere
biogaz propusd este o metodd noud , premiatd in anul 2016, ca fiind cea mai
eficientd presupune ca in proporlie de 100% deqeurile menajere sd fie
valorificate, adicd dup[ ce se sorteazd, sticla, cartonul , peturile , hirtia qi tot
ce se poate recupera qi valorifica rdm6n degeurile menajere care in urma
procesului tehnologic se transform[ in biogaz qi ce rdmdne este fertilizator
agricol, adicd compost. Adic6 procentul de recuperare, valorificare a
de;eurilor este de I00%. Pe l6ngd faptul ci se rezolvd o problemd de mediu
se obline o cantitate de gaz pe care o putem folosi pentru ci qtili bine cd am
pus in funcfiune vn cazan de apd caldd care funclioneazdpe gaz, rezolvarea
problemei de mediu care ne ajutd extraordinar avem 70Yo procentul care
trebuie indeplinit pdnd in 2021 este foarte mare gi vom pl[ti penalitSli.
Gdndifi-va qi pe termen lung.Ne ajutd sau nu . Este o investifie foarte bund .
Va veni o vreme cdnd toate UAT-urile vor fi obligate sd ia mdsuri. Nu ni s-a
spus cum dar prin atingerea procentului de 70oh din deqeuri trebuie
valorificate va trebui sd se fac[ pe cheltuiala noastr6. Este o investifie foarte

Dl.Primar- au fost

la
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bun6, Mai intdi trebuie aproba{i indicatorii qi apoi proiectul , este evident

ci

nu avem buget la ora actual6.

Dl . Viceprimar

-

Domnule primar cu dumneavoastr5 au fost in Norvegia qi primarii din alte
doul localitAfl din Gorj, respectiv Rovinari qi Tg. Cdrbune;ti. Dumnealor au
achiesat sd implementeze acest proiect.
Dl Primar Spre deosebire de municipiul Motru celelalte au constat cd nu pot implementa
acest proiect qi vd spun qi de ce .Cantitatea de de;euri pe care o produce
ora;ul Tg. Cdrbuneqti este mult mai micd qi nu poate fi proiectat[ o astfel de
instalalie, nu au consumatori, spre deosebire de noi care dupd cum v-am
spus noi avem qi un cazan pe gaz, nou dat in func1iune, avem stalie de
sortare , avem terenul , avem toate condifiile pentru implementarea acestui
proiect. La noi se poate construi pe cantitatea de deqeuri pe care o
producem. Pentru ei era foarte greu sd aduci deqeuri din altl parte ca sI se
incadreze pe cantitatea necesard.trei miide tone. Noi avem o situalie foarte
potrivitd pentru implementarea acestui proiect.
Dl. Viceprimar. - Domnule primar mai am o intrebare pentru dumneavoastrd. Mai existd o
astfel de instalalie in lard sau este un prototip?
Dl. Primar.- Eu am fost acolo Si am vdzut exact aceastd instalafie de trei mii de tone , la o altl
firmd intr-un alt orag nu la noi. Dupd cum v-am mai spus a fost brevetatd in
2016 qi condi{iile de finanfare in 2018. Este qi motivul pentru care am vrut
sd bugetdm , sd prindem in bugetul pe 2019. Acum ne deranjazd cd suntem
primii care dorim sd implementdm acest proiect. Am vdzut o astfel de
instalafie in funcliune qi merge. Are qi numai avantaje. Dupd cum $titii
investiliile sunt baza de dezvoltare a unui orag , trebuie sd faci un efort
pentru investilii, respingem investiliile, respingem dezv oltarea oraqului.
Dl.Sanda .Oponunitatea am inleles-o, domnule Primar de cdnd am aprobat SF-uI., nu ne
punefi totul pe mas[. SF -ul este ftcut .Da{i 800 milioane, unde este. L-a!i
adus acum . De unde avem noi bani pentru acest proiect dacl bugetul nostru
este de 180 miliarde cdnd suntem datori la UATAA 20 miliarde, la Direcfia
Publicd aproape 20 miliarde, avefi de dat salarii de 170 miliarde. Firma de
unde este, de la Ostroveni?
Dl. Primar- de la licitalie, totul se face prin licitalie. La suma asta nu poli sA faci decdt prin
licita!ie.
Dl. Sanda. - firma din Ostroveni cum poate face o instalafie care nu s-a mai ftcut la noi in [ar6?
Dl. Sanda - cdnd scoli la licitalie faci un caiet de sarcini qi cel care participd trebuie sd
indeplineasd condiliile. Care sunt condiliile de eligibilitate ale proiectului?
Nu sumele care se deconteazd? Acele condilii noi nu le trecem pentru cd nu
le oblinem. Eu nu o sd votez acest proiect.
Dl. Primar - Pdn[ intrd toate cofinantdril in platd noi achit[m creditul, Anul trecut nu am primit
bani de la Consiliul Judelean ci nu aveam proiecte, acum avem proieite in
derulare qi vom primii bani qi de la Consiliul Judelean. Proiectele se vor
derula pe 2,3, 4 ani, vorbim de cele 1 I proiecte.
Dl. MirEu - Imi cer scuze cd intervin. Pentru implementare proiecte nu ne dd bani Consiliul
Judefean dec6t pentru lucrdri efective , realizate, nu pentru proiecte.
Dl. Primar- Anul acesta avem proiecte
Dl Sanda eu nu qtiu ce cantitate de biogaz produce qi daci poate fi folosit6., cdt biogaz
produce ;i dacd poate fi folositd la cazarfl
Dl. Primar - la cazanul de producere a apei calde poate fi folosit. Faptul cd se rezolvd problema
cu mediu, vom avea pre! poate mai mic la G/cal. Avem posibilitatea sd
produci qi energie .
Dl. Sanda- Banii de unde vin. Este oportun dar nu sunt bani
Dl. Primar - V-am spus de unde vin bani, se desfrqoarl pe mai mul{i ani , anul acesta am pierdut
4 luni cE nu avem buget, v-am spus care sunt avantajele . Economisim 80 de

a
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mii de Euro pe an, nu mai pldtim penalitili pentru neindeplinirea
indicatorilor.
Dl.Negrea - este oportun. Afi pus niqte intreb6ri sd vd ldmurili cu acest proiect. Gdndili-vd la
avantajele pe termen lung. Colectarea selectivd va fi o problemd.
Dl. Sanda- cum facem noi 100% dacd acum facem 5 %o, cum recuperlm ?
Dl. Negrea - se rezolvd problema gunoiului menajer
Dl. Sanda - cum se dd frrd pet?
Dl. Primar - oricum recicldm, le recuperdm,
Dl. Negrea - ne mai trebuie qi pulin curaj,
Dl. Sanda- cdte locuri de muncd sunt, ca la un parc fotovoltaic 5 locuri?
Dl . Mirqu - doamna Lonea vi rog sd consemnali in procesul verbal cum justific eu votul.
Dl. Mirqu - La SF am sd votez din simplul motiv cd au angaj at frcma qi pentru a nu produce vreun
prejudiciu iar la proiectul de hotdr6re privind aprobarea proiectului
"CONSTRUIRE INSTALATIE BIOGAZ" qi a cheltuielilor legate de
proiect prin accesare de fonduri nerambursabile GRANTURILE SEE $l
NORVEGIENE 2014-2021 in cadrul apelului ,,Energy Programme in
Romania"- schema de finanlare 3 "Energie regenerabild, eficien!5
energeticS, securitate energetic5,cregterea accesului la energie". Ma abtin.El
teoretic sund bine dar e clar cd este nerealizabil, cel pufin la momentul de
fafa qi citesc din proiect UAT Municipiul Motru trebuie sd achite suma de
4.535.396,34 lei.
Dl. Primar - pe2 ari.
Dl. Mirqu - poate s[ fie qi pe mai mulli ani, este aproape un milion de Euro, fapt pentru care md voi
abline la acest proiect.
Dl Primar - orice altceva anuleazd, totul. Adicd dacd aprobi indicatorii, nu foloseqte la nimic, Noi
trebuie s[ introducem in aplicalie trebuie sd introducem totul in bugetul
local , Municipiul Motru a avut credit 100 miliarde a fost pentru cofinanfare.
Dl. Mirqu- creditul a fost fdcut numai pentru cofinan!5ri, banii nu s-au dus in altdparte, decdt strict pe
cofinan{dri..
Dl.Primar- da, pentru cofinanfdri
Dl. Mirqu - In anul 2016, spuneafi altceva.
Dl Primar - Din calculele mele necesarul este mult mai mic pdnd sd facem un nou imprumut, vom
achita pe celelalte deci, putem face investilii in orag , necesarul este mult
mai mic. Nu vom depdqi capacitatea de rambursare.
Dl. Drdghici - cdnd ali luat creditul v-a{i abfinut?
Dl. Mirqu. - domnul primar s-a convins ci acel credit a fost luat de la BCR numai pentru
cofinanfare pentru cele trei proiecte, nu cum spunea in anul 2016, domnul
Primar este aici, sd de-a Domnul ca pe acest mandat sd facem macar un
proiect pe Fonduri Europene, sau dou6. O sd vedeli cd tot un credit o sd facd
pentru cofinanfare cd nu sunt bani.
Dl. Mirqu- supun la vot proiectul de hotir6re aqa cum a fost prezentat. Cine este pentru
In urma votului exprimat proiectul a fost votat cu 8 voturi pentru ( Fotescu, Negrea, Drdchici, Ra1,
Bulgariu, Pintea, Mirqu, Iorga) qi doud ablineri ( Morega, Sanda)
D-na Secretar - proiectul de hotdrdre nu intruneqte num5rul necesar de voturi pentru adoptarea unei
hot[rdri.

2. Proiect de hotlr0re privind aprobarea proiectului 'CONSTRUIRE
INSTALATIE BIOGAZ" ;i a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de
fonduri nerambursabile GRANTURILE SEE $I NORVEGIENE 2014-2021 in
cadrul apelului ,rEnergy Programme in Romaniat'- schema de finan{are 3
"Energie regenerabill, eficien{i energetici, securitate energeticircreqterea
accesului la energie", ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Mirqu - supun la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost iniliat. Cine este pentru
In urma votului exprimat proiectul a fost votat cu 7 voturi pentru ( Fotescu, Negrea, Drdchici, Ra[.
Bulgariu, Pintea, Iorga) Ei trei ablineri ( Morega, Sanda, Mirqu )
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D-na Secretar

-

proiectul de hot6rdre nu intruneqte numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea unei hot[r6ri.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile qedintei de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 13.03.2019, fapt pentru care s-a incheiat

prezentul

proces - verbal.

PRX$EDINTE DE $EDINTA,
MIRSU VASILE

GINA

8r*"
/
/

5

