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Proces - verbal

incheiat azi 15.03.2019 cu ocazia gedinlei de indat5 a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 13 consilieri locali din cei 19 in funclie. Lipsesc consilierii locali: Petrescu Ilie, ,

Cojocaru Ion, Popescu lon, , Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile , Fotescu Valeriu. La qedinla
participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru - Stroescu
Gina, domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al Primarului, doamna Lonea Vasilica
din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru,
D-na. Secretar: - $edinla este statutard, fiind prezenli 13 consilieri locali din cei 19 in funclie,

fapt pentru care qedinfa se poate desfrqura.
D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, vd rog s5 preluati lucrdrile qedinlei.
Dl. Preqedinte: - in temeiul art.39, alin.4 din Legea administra{iei publice locale nr.
21512001, republicati , cu modificlrile qi completirile ulterioare, se convoci Consiliul
Local Motru in qedin{I de indati, in data de 15.03 2019, orele 1600, in sala de $edin(I a
Consiliului Local Motru, avind urmitoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (F AZA DALI)
qi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul,, REABILITARE TERMICA A
CASEI DE CULTURA tUOfnU", iniliator- Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotdrdre de modificare a H.C.L.nr. 177/25.10.2018 - privind aprobarea
proiectului "REABILITARE TERMICA A CASEI DE CULTURA MOTRU" $i a
cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul
apelurilor de proiecte POR/20181313.11812/SV AXA PRIORITARA 3, PRIOzuTATEA
DE INVESTITII 3.1, OPERATILTNEA B - CLADIRI PUBLICE, 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

voturi rrpentru" (13).
cu unanimitate de

Dl. Preqedinte: - Trecemla dezbaterea ordinii de zi.

l.Proiect de hotlrffre privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice (FAZA
DALI) qi il indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul,,
REABILITARE TERMICA A CASEI DE CULTURA MOTRU', inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdr6re. Menlioneazd.cdproiectul de hotlrdre este insolit de
raport de specialitate, expunere de motive Ei documentele aferente.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd inscrieJi la cuvAnt pe marginea proiectului de

hotSr6re.

Dl.Primar- Luni este termenul limitd de depunere a proiectului de hotdr6re , ca sd fim siguri cd
putem s6-l depunem in termen v-am convocat astdzi

Dl.Sanda- cofinan{area este de 8 miliarde.
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Dl. Pdun -S-a primit scrisoarea de clarificare m. 7 cu nr. 6058112.03.2019 din partea ADR SV
Oltenia.

in conformitate cu cele solicitate este necesard aprobarea de cdtre Consiliul Local a

proiectului in ultima forml a bugetului rezultat cu cheltuielile legate de acest

proiect. Dacd nu sunt transmise rdspunsurile la solicitarea de clarificdri, in
termen, cererea de finanlare poate fi respinsd. Cofinanlarea necesar6 pentru
implementare este de 2Yo.

Dl. Mirqu - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost iniliat. Cine
este pentru.

in urma votului exprimat proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi pentru(l3).
D-na Secretar - proiectul de hotdrdre a intrunit numdrul necesar de voturi pentru adoptarea

hotdr6rii.

2.Proiect de hotdrdre de modificare a H.C.L.nr. 177125.10.2018 - privind aprobarea
proiectului "REABILITARE TERMICA A CASEI DE CULTURA MOTRU" qi a
cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul
apelurilor de proiecte POR/2018/313.llBl2lSY AXA PzuORITARA 3,

PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERATILINEA B _ CLADIRI PUBLICE,
iniliator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Mirqu - Dacd nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost iniliat. Cine este
pentru. In urma votului exprimat proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi pentru(13).
D-na Secretar - proiectul de hotlr6re a intrunit numdrul necesar de voturi pentru adoptarea
hotdrArii.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile gedintei de indatd a
Consiliului Local Motru din data de 15.03.2019, fapt pentru care s-a incheiat prezentul
proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
MIRSU VASILE
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