Proces

- verbal

incheiat azi 10.09.2019 cu ocazia convoclrii gedinlei extraordinare de indatd a
Consiliului Local Motru.
convocarea membrilor consiliului Local Motru s-a ftcut telefonic.
Sunt prezenli 11 consilieri locali: Popescu Ion, Fotescu Valeriu, pintea
Dumitru, Negrea Nicolae, Ra{ Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Sanda Ion, Morega
Costel Cosmin, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu gi Iorga Ion din totalul de 19
in funclie. La gedinla au participat: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Stroescu
Gina - Secretar al Municipiului Motru, domnul Dobric6 Tudor Director la societatea
DirecJia Publici Motru S.A., qefii de birouri din cadrul societ6lii Direclia Publicd Motru
S.A., domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate,
domnul Paulig Dorian Gabriel Leonid - reprezentant al Direcliei de Cultura, Activit{i
de Sport gi Tineret Motru, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.
De la gedin![ lipsesc consilierii locali: Stelian Vasile, Ardeiu R[zvan Remus,
$urlin Marilena, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina
Eugenia, Drighici Dorel gi Cojocaru Ion.
D-na. Secretar: - $edinfa este statutard, fiind prezen]i un numdr de 11 consilieri locali
din totalul de 19 in func{ie, fapt pentru care lucrdrile se pot desfrgura.
- Domnule Pregedinte, vi rog s[ preluafi lucrlrile qedinfei.
Dl. Pregedinte citegte Dispozi{ia de convocare a Consiliului Local Motru in qedin{6
extraordinarl de indatl in data de 10.09.2019, orele 1600, ce se desfbqoardinsala de
Consiliu, avdnd la
PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotirfire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de222 mii lei, ini{iator - primar Jianu Gigel.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de
voturi ,rpentru" (11).
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre gi intreab[ cine se inscrie la cuvdnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Pregedinte dI cuvdntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar menlioneazd cd, din punctul dumnealui de vedere qedinJa nu are
caracter de urgen[5, motivdnd cd adresa de la Administra(ia
Judeleani a Finanlelor Publice Gorj a fost trimisd in data de
26.08.2019 qi dac[ era urgenlI se putea face proiect de hotlrdre
pentru a fi introdus pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului
Local Motru din data de 29.08.2019.
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Dl. Perigoreanu precizeazd, cd adresa a fost emis[ pe data de 26.08.2019, a primit-o pe
adresa personalI de e-mail pe data de 27.08.2019 qi nu s-a fdcut
proiect de hotdrdre deoarece a fost plecat in delegalie in acea perioadd.
Dl. Viceprimar susline cd s-a inleles greqit c[ toli banii ce fac obiectul rectific[rii
bugetului local vor merge la societatea Direclia Publicl Motru S.A.
pentru cd suma de 52 mii lei sunt destinatrii plAtii energiei electrice.
Dl. Primar rdspunde cI acelaqi lucru se precizeazd, atdt in proiectul de hot[rdre cdt gi
in referatul de aprobare qi raportul de specialitate.
Dl. Viceprimar men[ioneazd, cd trebuie s[ se gdseascd o variantd pentru suplimentarea
sumei de bani destinat[ societS{ii Direclia Publicd Motru S.A. pentru
c5 banii ce vor r6m6ne dupd plata facturii la energia electric[ vor fi
re{inuli de ANAF in contul datoriei pe care o are societatea iar pentru
plata salariilor angajalilor societ[lii nu vor mai fi bani.
Dl. Primar - precizeazd cd aceqtia sunt to{i banii, suma de 222 mii lei care s-a primit
qi care este menfionatl gi in referatul de aprobare. Alli bani nu mai
sunt la momentul actual pentru a se putea suplimenta suma din
proiectul de hot[rdre;
- sus{ine ci situalia financiari este cunoscut[ qi se qtia incl din luna
martie cd nu vor fi bani pentru tot anul;
- face cunoscut faptul cI dupd ce s-a aprobat bugetul de stat U.A.T.
Motru a trimis lunar adresl c[tre Consiliul JudeJean, Prefectur[ qi
Guvern pentru suplimentarea sumelor de bani. Se aqteaptd rectificarea
bugetului de stat pentru primirea banilor qi in acest sens au fost

-

transmise machetele solicitate;
menlioneazd cd suma de 222

mii lei care a fost primit[ nu poate
r[mdne nefolositd p6n[ c6nd vom primi banii repartiza\i dupl

rectificarea bugetului de stat.
Dl. Dobricd, - precizeazd cd: - primdria are o datorie fald de societatea Direclia Publicd

Motru S.A.

in valoare de 22 miliarde lei

vechi in
lei
11
miliarde
anul 2017 era de

condiliile in care in
vechi;
- suma de 170 mii lei ce va

fi

repartizat5 societ[lii Direc{ia

PublicS Motru S.A. nu este suficientd pentru c[
majoritatea banilor vor fi oprili de ANAF (140 mii lei);
- angajaJii vor crede cd societatea primegte suma de 222
mii lei qi c[ nu se doregte de conducere sd se fac6 la timp

plata salariilor;
- invitd pe domnul Primar la o qedin!6 cu angajalii societilii Direc{ia
Publicd Motru S.A. in data de ll.Og.2}19, orele 700 pentru a le
comunica faptul c[ banii nu sunt pentru salariile angajalilor, ci pentru
plata facturilor.
Dl. Primar - men{ioneazd cd; - suma men(ionat[ in proiectul de hotdr6re reprezint[ to{i
banii de care dispune prim[ria;
- societatea Direclia Publicl Motru S.A. este legatd de
prim[rie pentru cdpresteazd servicii doar primdriei;
- Prefectul a comunicat faptul cd rectifiQarea bugetului
de stat din punct de vedere tehnic s-a frcut qi urmeazd
sI fie emisl hotdrdrea;
- atdt primlria cdt gi societatea Direclia Public[ Motru
S.A. se afld in aceeaqi situalie in sensul cd dacd nu se
2

primesc banii de la Guvern nici angajalii prim[riei
nu-qi vor mai primi salariile.
' ptecizeazd, cd, este de acord s[ poarte discuJii cu angajalii societllii
Direclia Publicd Motru S.A.
Dl. Mirgu indeamnd pe domnul primar s[ se zbatd pentru oblinerea banilor necesari
acoperirii cheltuielilor.
Dl. Primar rlspunde domnului Mirgu cd banii care au fost primiJi pdnd acum au fost
oblinuli tot ca urnare a faptului cI s-a zbdtut sd-i ob(in6 pentru cd
nimeni nu roagd cu bani.
Dl. Mirqu considerd cd, dacd, nu se prezintd, personal conducerea instituliei qi doar se
trimit adrese nu se rczolvd,problema.
Dl. Negrea'precizeazdcd toate primiriile din lard se confrunti cu problema lipsei
banilor, nu este doar problema primdriei Motru;
- menlioneazd" ci sunt prim[rii care se afld in pragul falimentului.
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in forma redactatd,.
In urma votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (11).
Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile qedinlei
extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din data de 10.09.2019, fapt pentru care se
incheie prezentul proces - verbal.
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