
Proces - verbal

incheiat azi 19.12.2018 cu ocazia qedin{ei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 18 consilieri locali din cei 19 in funcfie. Lipseqte domnul consilier local pintea
Dumitru. La qedinfd participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului
Motru - Stroescu Gina, domnul Dobricd Tudor - Director al Direcliei Publice Motru S.A.,
domnul Corcoald Eugen - Administrator special al S.C. UATAA Motru S.A., doamna
Viduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca Valeria - $ef Serviciu
Asistenfd qi Proteclie Sociald, domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finan(e,
Contabilitate, domnul Pdun Marian - $ef Serviciu R.U.I.P.P.C., reprezentani firm6, gaze
Premier Energy - distribuitoare in municipiul Motru, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu
Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru gi cetd{eni ai
municipiului Motru.

Publicitatea gedinlei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
gedinfa este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edinfa este statutard, fiind prezen\i 18 consilieri locali din cei 19 in funcfie,

fapt pentru care qedinla se poate desfbpura.
- La mapd avem doul procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de
29.11.2018 qi procesul verbal incheiat in data de 13. r2.20r9.

D-na. Secretar: - Dac[ sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinlei
ordinare din data de 29.11.2018 vd rog s6 le face{i.

Doamna consilier local Ra! Jana Daniela menlioneazd c6, a comparat, la proiectul de
hotdr6re privind constituirea dreptului de superficie, consemnirile din procesul verbal cu
imaginile inregistrate ale qedinfei qi acestea nu corespund.

Doamna Secretar intreabd ce anume considerd cd nu corespunde. Prccizeazd cd. a
vizionat inregistrdrile impreund cu doamna Ursoniu Ana Daniela, p^ersoana care a redactat
procesul verbal, qi cd s-au ftcut consemndrile in procesul verbal intocmai cum s-au purtat
discufiile in cadrul dezbaterii proiectului de hotlrdre. Men]ion eazd cd, a frcut obiecliuni
pentru motivarea refuzului de a contrasemna hotdrdrea privind dreptul de superficie,
obiecfiuni care au fost atagate dosarului de gedin{d. O roagd pe doamna Ra1 Jana Daniela sd
menlioneze concret ceea ce nu se regdseqte in procesul verbal din 29.1 I .201 g.

Doamna Ra{ Jana Daniela spune cd. a vizionat gi dumneaei inregistrarea video a
gedinfei gi a constatat ceea ce a menfionat.

Domnul consilier local Sanda Ion intreabd pe doamna Secretar cine trebuie s6
redacteze procesul verbal qi cine trebuie s[-l stenografreze.

D-na. Secretar rdspunde domnului Sanda Ion cd dumneaei raspunde de veridicitatea
celor consemnate iar redactarea procesului verbal al gedintei o face doamna Ursoniu Ana
Daniela.

Dl. Preqedinte precizeazd cd, at6ta timp cAt doamna Ra[ Jana Daniela nu precizeazd.
concret ceea ce nu corespunde, pentru a se putea face consemndrile sau modificdrile in
procesul verbal' dumnealui supune la vot procesul verbal al gedin{ei ordinare din29.ll.20lg
qi intreabd cine este ,,p€ntru".

in urma votului exprimat procesul verbal din data de 29.11.2018 a fost votat cu
10 voturi ,rpentru", 4 voturi ,rimpotrivr,' (Drdghici Dorel, Fotescu valeriu, Negrea
Nicolae qi Ra1 Jana Daniela) qi 4 ,,ab(ineri" (Cojocaru Ion, Popescu Ion, Bulgariu
Cristian gi Sanda Ion).
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D-na. Secretar: - Dacd sunt complet5ri sau modificiri cu privire la procesul verbal al

qedinfei ordinare din data de 13.12.2018 vd rog sd le faceti.Dacd nu sunt modificdri sau

completd^ri, supun la vot procesul verbal incheiat in data de 13.12.2018. Cine este pentru?

in urma votului exprimat procesul verbal din data de 13.11.2018 a fost votat cu

15 voturi ,, pentru" qi 3 ,,abfineri" (Petrescu Ilie, Morega Costel Cosmin qi $urlin
Marilena).
D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, vd rog sd preluali lucrdrile qedintei.

Dl. Pregedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administratiei publice locale, nr.

21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se convoc[
Consiliul Local Motru in qedin!6 ordinard public6, in data de 19 decembrie
2018, orele 1600, in sala de Consiliu, avdnd urmdtoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hot6rdre privind aprobarea pretului local pentru energia termic6 furnizatd in
sistem centralizat agenlilor economici qi populaliei Municipiului Motru incep6nd cu

01.01.2019 , iniliator - Primar Jianu Gigel;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea qi

eliberarea din funclia de administrator public precum qi atribufiile specifice funcliei
de administrator public din cadrul Primdriei Municipiului Motru, iniliator - Primar
Jianu Gigel;

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrdri de interes local
pentru repartizarea lunard a orelor de muncd prestate de persoanele majore apte de

muncd beneficiare de ajutor social, conform prevederilor legii nr.41612001, pentru
anul2019, iniliator - Primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de mdsuri pentru aplicarea strategiei de

imbunatalire a situaliei romilor 2018 - 2020 qi acttalizarea Grupului local de lucru
pentru imbunatdtirea situa{iei romilor, constituit prin HCL Motru nr. 68125.04.2013,
iniliator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotdrAre pentru aprobarea contractului - cadru de inchiriere pentru
suprafele cu destinalia de locuinle tip ANL, iniliator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hot6rAre pentru aprobarea Listei privind solicitanlii care au acces la
locuinlele pentru tineri destinate inchirierii, in vederea repartizdrii locuinlelor
disponibile, construite prin Agenlia Nalionald pentru Locuinfe, iniliator - Primar
Jianu Gigel;

7. Proiect de hot[rdre privind stabilirea sensului unic de circulalie pe Aleea Narciselor,

cu intrare de pe strada Molidului, iniliator - Primar Jianu Gigel;
8. Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea

contractului de inchiriere a unui spaliu din Municipiul Motru, str. Macului rr- 29,
situat in incinta Casei de Culturd Motru, Camera nr. 8, delinut de organizafia de
partid PMP Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotdrdre privind darea in administrare a imobilului ,,Amfiteatru", situat
intre Colegiul Nafional ,,George Coqbuc" Motru qi $coala Gimnaziald nr. 2, celor
doud unitdli de invdldmdnt , iniliator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotlr6re privind extinderea refelei de distribu[ie gaze in localitdlile
Plogtina, Roqiula qi Ripa, iniliator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

11. Proiect de hotdr6re pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiliilor de
majorare a impozitului pentru clddirile/terenurile neingrijite qi terenurile agricole
nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza Municipiului Motru, iniliatori -
consilierii locali: Rat Jana Daniela, Draghici Dorel, Bulgariu Cristian, Pintea
Dumitru;
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12. Proiect de hotdrAre privind alegerea preqedintelui de gedin{a pentru a conduce

lucrdrile Eedinlelor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni ianuarie,

februarie qi martie 2079, iniliator - consilier local , Ardeiu Rdzvan Remus:

13. lntrebdri qi interpelari;
14. Probleme curente:

1. Adresa nr.1052104.12.2018 a domnului Calin Gheorghe;
2. Adresele societ[fii APAREGIO GORJ SA Ei asocialiei ADIA GORJ insofite

de procesul verbal nr. 4 al Eedinlei Adundrii Generale a Asocialiei de

Dezvoltare ADIA GORJ;
Dl. Preqedinte: - Propun ca punctul 13 ,,intrebdri Ei interpeldri" de pe ordinea de zi sI fie
punctul 1.

Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectele de hotdrdre de la punctul 1,2,5 qi 6.

Dl. Dr[ghici: - Retrag de pe ordinea de zi proiectele de hotdrdre de la punctul 1 1.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi frrd proiectele de hotdr6re de la punctele 1,2, 5,

6 gi I 1, care au fost retrase Ei cu propunerea ca punctul 13 sd fie punctul 1 . Cine este pentru?

In urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18).
Dl. Preqedinte: - In afara ordinli de zi mai avem patru proiecte de hotir6re.
D-na. Secretar: - Trebuie justificata urgen{a celor patru proiecte de hotdrAre.

Dl. Preqedinte dd citire proiectelor de hotdrdre.

1. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul20l8 prin diminuare cu
suma de 10 mii lei, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea documenta(iei de avizare a lucririlor de
interven{ie - DALI - pentru obiectivul'MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU', cu indicatorii tehnico - economici, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea proiectului "MODERNIZARE, EXTINDERE SI
DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU" ;i a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.l.Nll7 regiuni -
cod apel POR/266I8, P.O.R/2018i8/8.1/8.l.NltlTl - cod apel POR/267I8, Opera{iunea
8.1.A Ambulatoriio ini(iator - Primar Jianu Gigel;

4, Proiect de hotirflre privind darea in administrare a obiectivului ,,Tflrg Sdptlminal"
citre societatea Direcfia Publici Motru SA, ini{iator - Viceprimar - Morega Costel
Cosmin.
Dl. Primar precizeazd c6: - se impune rectificarea bugetului local ca ufinare a adresei primite

din partea Inspectoratului $colar prin care ni se comunicd faptul
cd $colii Gimnaziale nr. 1 Motru i s-a retras suma de 10 mii lei;

- celelalte doud proiecte de hotdrdre privesc documenta{iile de

avizare a lucrdrilor de interventie - DALI - pentru obiectivul
,,MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL
SPITALULUI MLTNICIPAL MOTRU", cu indicatorii tehnico -
economici, aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de
proiect prin accesare de fonduri nerambursabile ce trebuia
aprobate av6nd in vedere cd. ultima zi de depunere este

2t.t2.20t8.;
- Proiectul de dare in administrare at6rgului sdptlmdnal nu este o
urgenfi, nu este necesar, este contraproductiv, este impotriva
firii, este impotriva oricirei logici economice sd incerci s[ dai
tdrgul sdptdm6nal din administrare ca sd nu aducf, bani.

Dl. Viceprimar, in calitate de iniliator al Proiectului de hotdrdre privind darea in administrare
a obiectivului ,,Tdrg Sdptdmdnal" cdtre societatea Direcfia Publica Motru
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SA, considerd cd este o urgen!5 maximd ca tArgul sd fie dat in administrare
Direcfiei Publice Motru avdnd in vedere cd aceasta este societatea
Consiliului Local Motru qi a fost infiinlatd pentru arealizatoate prestdrile de

servicii ale Primdriei Municipiului Motru. Acesta este motivul pentru care
doreqte ca proiectul de hotdrdre sd fie pus pe ordinea de zi avdnd in vedere
cd a fost supus dezbaterilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Motru din luna decembrie, dar nu qi pe ordinea de zi a gedinfei.

- Precizeazd c5: - p6n[ la ora actuald tdrgul sdptdm6nal nu a adus niciun venit,
deqi s-a sus(inut de cdtre domnul Primar ca tdrgul va aduce
venit de 120.000 de lei /lun6, respectiv 30.000 de
lei/s5ptdmdn6;

- nu existd cadru legal ca acest obiectiv sd fie administrat de
Prim5rie, in organigram6 neexist6nd o rubricd in acest sens;

- Hotdrdrea Consiliului Local Motru nu a fost respectatd
pentru cd aceasta stipuleazi ci se pune in aplicare intocmai
gi de indatd.

- T6rgul sdptdm6nal nu este al dumnealui este al tuturor qi

trebuie administrat de Direcfia Publicd Motru, adresAnd
membrilor Consiliului Local Motru rugdmintea de a vota
proiect de hot6r6re, ocazie cu care se va intra in legalitate.

Dl. Primar afirmd c6: - expunerea de motive la proiectul de hotdrdre se contrazice de la un
paragraf la altul;

- orice obiectiv ce privegte o astfel de activitate are nevoie de o
perioadd pentru a se crea un vad qi pentru a atrage atetvenzdtori c6t
qi cumpdrdtori;

- nu este nimic ilegal in administrarea t6rgului sdptdmdnal de Primdrie
gi cd sunt angaja[i care au in figa postului administrarea obiectivului;

- proiectul de infiin{are a tdrgului sdptdm6nal a fost inifiat de
dumnealui qi creat pentru a aduce bani la buget.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentatd. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl este votati cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

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

f . intrebiri qi interpellri;
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog s[ vd inscrie{i la cuvdnt.
S-au inscris la cuvint domnul Primar, consilierii locali: Mirqu Vasile, Petrescu Ilie, Ra! Jana
Daniela, Negrea Nicolae, Sanda Ion qi Petriqor Florentina Eugenia
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Primar.
Dl. Primar afirm5 cd - au fost inaintate la Primdrie documentele pentru stabilirea prelului la

Glcal, in care se men{ioneazdun pre{ care nu este mare, este foarte
mare, nerealist gi rezultd dintr-un mod de calcul deficient;
- a atagat la proiectul de hotdr6re grafice cu pre{ul Glcal. in ultimii ani;
- UATAA a primit fonduri guvernamentale pentru pierderile induse, pe
trei ani in urmd, in valoare de doud miliarde spre trei miliarde leilan
dar suma de aproximativ 8,4 miliarde nu a fost folositd pentru a
elimina sau micqora pierderile induse, dar nici pentru a achita datoriile
cdtre creditori, fiind incd in insolven!5;
- se gdsesc elemente noi cuprinse in calculul tarifului pe Glcal. care nu

erau p6nd acum gi care nu erau altd, datd,, fiind vorba de comisioane qi

onorarii. Societatea este in insolvenld din anul 2015 gi ar fi trebuit ca
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aceste comisioane gi onorarii sd se regdseascd qi in anii 2016, 2011
pentru cd s-au pldtit;

- avem un management defectuos iar conducerea UATAA incearcd sd

paseze la Consiliului Local Motru, Primdrie sau pe umerii populatiei
un pre! care sd menlind societatea;

- membrii Consiliului Local Motru ar trebui sd vind cu un alt
administrator special deoarece atunci cdnd a preluat societatea aceasta
avea datorii zero gi bani in cont, dupd trei ani societatea a intrat in
insolven{d iar acum avem un mod haotic de a conduce qi de a cheltui
banii;

- in ultimii doi ani qi jumdtatea au intrat in conturile societS{ii din alte
fonduri guvernamentale aproximativ 170 miliarde de lei iar dupl
programul de reorganizare au rimas 100 qi ceva de miliarde de lei in
afard ce s-a mai plStit lunar societdtii;

- la momentul actual societatea are conturile zero gi face eforturi sE

adune bani pentru combustibil de la asocialiile de proprietari.
- menlioneazd, cd, - administratorul judiciar cu acordul administratorului special a

pus in executare asocialiile de proprietari in detrimentul
cet6{enilor;

- este un program ,,Termoficare qi confort 2006 - 2020 in carc
Guvernul acorda bani pentru eficientizarea CET - urilor gi in
afard de achrzilionarea unui turbogenerator nu s-a ftcut nimic
pentru accesarea de fonduri pe acest program care se incheie
in2020;
- reteaua este invechitd gi sunt avarii in fiecare vard qi iarnS;
- sunt multe motive pentru a merge mai departe cu un alt
administrator special.

Dl. Corcoatd men(ioneazd, c6, - ii pare rdu c5 domnul Primar a retras de pe ordinea de zi a
qedin{ei proiectul de hotdr6re pentru aprobarea pre{ului la
Glcal., care trebuia aprobat, conform reglementdrilor, din
data de 22.11.2018, ora 0oo;

- a avut int6lnire cu membrii Consiliului Local Motru gi cu
domnul Primar pentru stabilirea prelului la Glcal. qi cd pretul
trebuie aprobat intr-o qedin{[ de indatd sau extraordinard
pAna la sfdrqitul anului altfel societatea va avea mari
prejudicii financiare;

- prelul este compus din pre{ul de produc}ie reglementat
printr-o decizie ANRE, care a crescut datoritd elementelor de
cost in creqtere (combustibil, energie electricS, materiale,
piese, salarii qi contribu{ii la stat) gi pre}ul de transport gi

distribulie, conform Ordinului rrr.9612007 ce precizeazd care
sunt machetele qi ce trebuie completat. Au fost transmise
machetele gi motivatd cregterea pentru tansport qi distribulie
pe fiecare element in parte (pierderi, cheltuieli materiale cu
salarii, energie electrici). Suma acestor preluri presupune o
creqtere, motiv pentru cate a venit cu solicitarea de a se inilia
un proiect de hotdrdre in vederea aprobdrii prelului la G/cal.
- legat de insolven{d domnul Primar incurcl termenele pentru
cd a fost trei ani de zile intr-o perioadd de observalie. A
inceput programul de reorganizare Si au cheltuieli;
- trebuie sd reuqeascd sI recupereze debitele de la populalie;
- banii care s-au primit de la Guvern se dau tuturor
CET-urilor din lard pentru pierderi induse, ca diferentd intre
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pierderile reale ale sistemelor cenffalizate gi pierderile
tehnologice. Pierderile induse ajutd societdtile de termoficare
sd nu intre in pierdere, faliment gi inchidere;
- banii ob{inuti s-au direc}ionat cdtre Complexul Energetic
Oltenia care este creditorul majoritar al societE{ii UATAA;
- a transmis Rapoarte trimestriale pentru a informa Consiliul
Local Motru cum se cheltuiesc banii, ce venituri, ce cheltuieli
are UATAA;
- trebuie sd pldteascd 24 de miliarde lei Complexului
Energetic Oltenia;
- obligaliile cdtre finanle au fost pl5tite;
- ceea ce se incaseazd, de la populatie nu acoper[ cheltuielile
societdJii UATAA care sunt foarte mari (cheltuieli cu
cdrbune, pdcurd), 70 de miliarde lei fEra TVA, la care se

adaugd de la 1.01.2019 cheltuielile cu salariile majorate
datorit[ creqterii salariului minim.

Dl. Primar solicitd domnului Corcoatd sd precizeze ce inseamnd pierderi reale qi pierderi
tehnologice.

Dl. Corcoat[ rdspunde cd debranqdrile de la sistemul centralizat sunt pierderi.
Dl. Primar intreabd dacd acestea se regdsesc in pierderi.
Dl. Corcoatd rdspunde cd se regdsesc in pierderile induse qi prin Ordinul l12l consiliul local

este obligat sd suporte aceste pierderi.
Dl. Primar precizeazd cd: - obligalia autoritAtii locale este de a suporta o subvenfie iar

obligalia conducerii societdtii este de a face demersuri pentru a

reduce pierderile pentru cd acestea se regdsesc in pre{ul final.
In cantl in care pierderile nu vor fi reduse preful va fi din ce in
ce mai mare;

- serviciile las6 de dorit, avarii fiind multe.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Mirqu.
Dl. Mirqu mentioneaz6 c5: - este surprins cd proiectul de hotdrdre a fost retras;

- la qedin{ele de comisii au fost multe disculii cu privire la acest
proiect de hotdrAre qi a intrebat pe domnul Drdghici ce se

intAmpla dacd nu se voteazd proiectul iar r6spunsul primit a

fost cd UATAA se va inchide in maxim 2 ani;
- a propus o int6lnire cu domnii Primar gi Viceprimar, liderii
formatiunilor politice qi conducerea UATAA;
- la int6lnire domnul Primar a ridicat problema comisioanelor.
- domnul Rddescu a explicat cd documentalia trimisd la ANRE
pentru stabilirea prelului este un lucru serios, aceasta

cuprinzdnd toate datele qi justific6rile;
- a constatat faptul cd la intilnirea la care a participat domnul
Primar avea ceva cu cei din conducerea UATAA - doamna
Somnea care reprezintd Siomax - ul gi cu domnul Corcoa{d
iar acum are ceva doar cu domnul Corcoa{d.
- trebuie sd linem cont c[ in orag sunt 5500 de apartamente care
sunt racordate la incdlzirea centralizatd gi nu ne putem juca cu
aia ceva.

Dl. Primar precizeazd" cd: - domnul Mirqu face afirma{ii eronate;
- nu il intereseazS conducerea societdlii ci bunul mers al
acesteia, fiind racordat gi dumnealui la sistemul centralizat de
agent termic.
- a avut douS intdlniri cu membrii Consiliului Local Motru qi

conducerea UATAA pe tema stabilirii prelului final la Glcal.
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care este compus din preful de produclie qi pre[ul de transport
qi distribufie.

Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu sustine cd: - suntem avarie totald de c6nd a cdzut primul fulg de nea, cd nu face

parte din echipa care nu a aclionat pentru deszdpezirea
municipiului Motru qi solicitd ca factorii responsabili de

deszdpezire sd dea socotealS pentru cd nu au actionat;
- nu este de acord cu nigte oameni iresponsabili care nu qi-au frcut

treaba de vineri de cdnd a inceput sd ningd.
Dl. Dobricd precizeazd cd: - s-a ac{ionat cu toate utilajele din dotare (dou[ tractoare, o vo16 qi

un multifunctional) de la ora 5 diminea{a dar la zdpada care a cdzut
erau necesare mai multe utilaje.
- au lucrat 100 de angaja[i de vineri qi p6na acum qi cd poate
prezenta Consiliului Local un raport de activitate cu numele qi

prenumele angajalilor care au lucrat pentru deszdpezire.
Dl. Primar menfioneazd cd nu 

.s-a 
respectat protocolul incheiat cu carierele qi celelalte

mstrtulu.
Dl. Preqedinte dd cuv6ntul doamnei Ra! Jana Daniela.
D-na. Ra{ afirm[ cd este sffirqit de an qi cd nu vrea sd treacd cu vederea peste activitatea

secretariatului Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru,
mul{umind in numele membrilor PNL angajatelor pentru modul in care
qi-au desftqurat activitatea.

Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Negrea Nicolae.
Dl. Negrea menlioneazd cd: - a participat la intdlnirea pentru stabilirea prelului la G/cal.

- domnul Viceprimar a ftcut un comunicat in presd qi pe

facebook cd pretul la Glcal rdmdne acelaqi, comunicat care nu a
fost semnalat la intdlnirea la care a participat qi dumnealui.

- domnul Viceprimar s-a pronunlat inainte ca in Consiliul Local
Motru sd se hotdrascd prelul la G/cal. qi intreabd de ce a frcut
acest lucru qi nu qi-a asumat in Consiliul local.

Dl. Corcoa{d men}ioneazd. cd se men{ine pretul pentru popula}ia municipiului Motru pentru
ci din banii guvernamentali pe care i-am primit, peste 21

miliarde de lei, bugetul pe anul 2019 nu are de suferit.
Dl. Pregedinte d5 cuv6ntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda intreab[: - Regulamentul de salubrizare c6nd apare dupd principiul poluatorul

plateqte;
- dacd Direclia Publicd Motru doregte sd administreze tdrgul

sdptdmAnal.

Dl. Dobricd - Rdspunde cd nu a fost invitat sd participe la qedinfele Consiliului Local
Motru in care s-a discutat proiectul pentru darea in administrare a

t6rgului sdptS.mdnal Direcliei Publice Motru qi cd nu a reahzat un
calcul in acest sens.

- Precizeazd cd pentru ca Direc{ia Publicd si poatd administra tdrgul
este nevoie sdangajeze personal.

Dl. Sanda - precizeazd. cd; - pierderile induse sunt ceea ce producem qi nu putem consuma.
Producem 3600 G/cal qi facturdm 1600 G/cal.

- este bine cd pierderile induse ni le dd Guvemul pentru c[ altfel
le-am fi pldtit din bugetul local.

- Sunt 9 lei in plus la tona de cdrbune iar pentru 450 t lzi inseamnd
40 de milioane de lei/ zi,lacarc se adaugd cregterile salariale.

- intreabd cu cAt s-au mirit certificatele verzi qi ce datorii au asociafiile de
proprietari.
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Dl. Corcoa!6 rdspunde domnului Sanda c5 o sd prevadd 20 de miliarde de lei pentru aceste
certificate verzi gi cI neplata acestor certificate atrage retragerea licenlei qi

oprirea activitdtii.
Dl. Pregedinte dE cuvAntul domnigoarei Petriqor Florentina Eugenia.
D-ra. Petriqor - solicitd doamnei Lonea Vasilica sd consemneze a doua oard cd doreqte si i se

pun[ la mapa lunii ianuarie 2019lista cu abonamentele incheiate cu firma de
telefonie mobild in anul 2016 qi persoanele care au beneficiat, avdnd in
vedere cd nu a primit nimic la mapd deqi a solicitat acelaqi lucru qi in qedinla
din luna noiembrie;

- men{ioneazd, cd trebuie sd i se mullumeascd gi doamnei Secretar - Stroescu
Gina pentru cd datoritd dumneaei, pentru cd semneaz5, toli cei prezenfi dorm
liniqtili noaptea.

- susfine cd membrilor Consiliului Local le place s-o pun6 la zid, sd o judece
pentru deciziile pe care le ia in temeiul legii, dar atunci cdnd este o problemd
se uitd repede cine a semnat pentru a rdspunde.

2. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucriri de interes
local pentru repartizarea lunarl a orelor de muncl prestate de persoanele majore
apte de munci beneficiare de ajutor social, conform prevederilor legii nr.41612001,,
pentru anul 2019, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot[rdre.
Dl. Pregedinte: - DacI sunt discu{ii vd rog sd vd inscrieli la cuvAnt. Dacd nu sunt discutrii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

3. Proiect de hotir6re privind aprobarea Planului de misuri pentru aplicarea
strategiei de imbuniti{ire a situa(iei romilor 2018 - 2020 ;i actualizarea Grupului
local de lucru pentru imbuniti(irea situafiei romilor, constituit prin HCL Motru nr.
68125.04.2013, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvAnt. Dacd nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotirdre a;a cum a fost redactat. Cine este

^ pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

4. Proiect de hotlrffre privind stabilirea sensului unic de circulafie pe Aleea
Narciselor, cu intrare de pe strada Molidului, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vi rog sd vd inscrie{i la cuv6nt.
S-a inscris la cuvAnt domnul Petrescu [lie.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Nu votez acest proiect de hotdrdre pentru cd s-au instituit pe multe strdzi

sens unic.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu 14 ,,pentru"

gi 4 ,,ab{ineri" (Petrescu Ilie, Collatu Neghinl Constantin, Petrigor Florentina Eugenia qi
Cojocaru Ion).
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D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

5. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui spa{iu din Municipiut Motru, str. Macului nr.29,
situat in incinta Casei de Culturi Motru, Camera nr. 8, definut de organiza(ia de
partid PMP Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu[ii vf, rog s[ vd inscrie{i la cuv6nt. DacI nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile din qedintele de Comisii
ca durata sd fie de un an qi preful din contract actualizat cu rata infla1iei.
Cine este pentru?

in ,,rma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
de voturi orpentru" (18).

D-na. Secretar: - Proiectul de hot[r6re a trecut.

6. Proiect de hotlrire privind darea in administrare a imobilului ,,Amfiteatru", situat
intre Colegiul Na{ional ,,George Coqbuc" Motru qi $coala Gimnazial[ nr. 2, celor
doul uniti{i de invi(Imint , ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi precizeazd cd, in qedin{ele Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Motru s-au frcut doud propuneri pentru
durata d[rii in administrare: propunerea domnului Sanda Ion ca durata sd
fie de 5 ani gi propunerea domnului Petrescu Ilie ca durata sd fie de 2 ani.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscriefi la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot propunerea domnului Sanda ca durata ddrii in administrare sd
fie de 5 ani. Cine este pentru?

in .,rma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 13 ,rpentru" $i 5
,rabfineri" (Pirvulescu Eduard Nelu, Cojocaru Ion, Collatu Neghind Constantin,
Petrigor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie).

Dl. Preqedinle: - Supun la vot proiectul de hot[rAre cu propunerea votat6. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu 13 ,,pentru"

qi 5 
"ab{ineri" 

(Pirvulescu Eduard Nelu, Cojocaru Ion, Colptu Neghind Constantin,
Petriqor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

7. Proiect de hotlrflre privind extinderea re{elei de distribufie gaze in localitifile
PloEtina, Roqiu(a qi Ripa, inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot[rdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sE vd inscrieli la cuv6nt.
S-au inscris la cuv6nt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin qi consilierii locali

Petrescu Ilie, Negrea Nicolae.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - S-a fbcut lobi pentru a nu trece acest proiect de hotdrdre deqi este la fel ca

cel de luna trecutd.
- Nu am casd la Ploqtina, Roqiufa sau Ripa pentru a avea interes, interesul

este al cetSfenilor, este un proiect identic ca cel de la insurdlei.
- VAd cd, deranjeazd pe unii colegi consilieri locali faptul cI proiectul este

semnat de Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
- Raportul de specialitate este negativ, ftrd, a se tine cont ci existd cadru

legal pentru cofinanfare. S-a sdrit punctul cel mai important, punctul ,,e",
din contract care precizeazd. cd concesionarul nu poate si extindd qi sd
modemizeze reteaua de distribulie frrI acordul concedentului.

- Nu am spus ca proiectul sd se demareze imediat sau ca mdine sf, se
branqeze prima casd.

9



- Nu vrem sd cre[m alternative cetdfenilor?
- Existd cadru legal sd se facd aceastd cofinanJare. Existi posibilitatea ca
operatorul sd facS investilia pe cheltuiala proprie, se poate face cu
cofinanlare, dar numai cu acordul Consiliului Local.

- Doresc, la fel ca gi cet6{enii acestor localitEli, sd se poatd branqa la reteaua
de gaze la fel ca cei de la insurd{ei.

- Vd rog sd vota{i corect, cum g6ndili.
Dl. Drdghici: - P6cdlili cetS{enii cu acest proiect de hotdrAre.
Dl. Viceprimar: - Consilierii de la PNL nu au votat proiectul pentru extinderea re{elei de gaze

pentru zona Insurdtei.
Dl. Petrescu: - Acest proiect de hotdrdre este un punct sensibil qi spre deosebire de domnul

Viceprimar eu am casd qi la Roqiufa qi la Ploqtina qi la Horiqti qi in toate
localit5lile.

- Nu am reuqit sd branqdm acei cet5leni nici la ap6. A vota sau a nu vota
acest proiect e una dar din punctul meu de vedere consider cE pentru acei
oameni, pe care eu ii respect, trebuie sd votdm.

- Eu votez.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Negrea Nicolae.
Dl. Negrea: - Cu privire la acest proiect de hotlrAre menlionez cd noi respectdm cetd{enii

din aceste sate (Ploqtina, Roqiula qi Ripa) dar exist[ un contract prin care

firma concesionard s-a angajat sd facd aceastd lucrare. Este o obligatie prin
contract.

- Consider cd pentru racordarea cet5lenilor la releaua de gaze trebuie sd se

faca diligente ca firma si-gi respecte contractul ca acei locuitori sd

beneficieze de gaze.

D-na. Viduva: - Prin raportul de specialitate am adus la cunoqtin[5 domnilor consilieri locali
ci in anul 2015 s-a adoptat o HotdrAre de Consiliu Local care impreund cu
Studiul de Fezabilitate, Certificatul de Urbanism gi Autorizafia de

construire au stat la baza intocmirii documenta{iei care a fost transmisd
Ministerului Energiei. S-a fEcut licitalie qi firma Premier Enegy in anul
2016 incheie contract cu Ministerul Energiei pentru distribufie gaze in
Motru, insur[1ei gi Ploqtina - faza I. Faza II aprobat6 tot prin hotdrdrea
Consiliului Local din anul 2015 cuprinde celelalte localitali: Roqiuta,
Rdpa, Horaqti.

- Avind in vedere cd s-a modificat legisla(ia, in termen de 6 luni urmeazi sd

incheiem un alt contract cu Premier Energy.
- Expunerea de motive este foarte bine venitd Ei toatf, lumea iqi doreqte

ducerea gazelor in toate localitdlile dar existd deja o hotdr6re in acest sens.

Premier Energy trebuie si-qi indeplineascd contractul actual in totalitate
pentru Motru, Insurdtei gi Ploqtina, inclusiv realizarea conductei ca

proprietar.
- Atributul exclusiv a unitdlii administrativ teritoriale este sd precizeze unde

gi cum sd se dezvolte lucrarea. Nu am gdsit nici in lege gi nici in contract
cd noi, autoritatea publici localS, trebuie si ddm bani sd investeascd. Am
vdzttt cI investifiile, dupd un program bine stabilit, in derulare, conform
contractului, este obligalia hrmei Premier Energy in condilii de eficien{E.
Dar in situa{ia in care exist[ solicitanli firma face o analizd, un deviz de
evidenfd qi in cazul in care este eficient se face investi]ia cu condilia
coparticipdrii persoanei fizice sau juridice.

Reprezentant firmd gaze: - Cine vine la cofinanldri este coproprietar. Legea spune clar cf,
suntem obligali in condilii de eficien!5 economicd. Se face acel studiu
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tehnico - economic care este reglementat qi care trebuie sd indeplineasci 5

condilii iar in funcfie de indeplinirea acestor 5 factori se spune dacd este
eficientd sau nu. Dacd este ineficientd se tece la cofinan{are. (de la
persoane frzice, persoane juridice sau ambele). Cdt dd fiecare parte este
reglementat in func(ie de valoare gi de cei 5 factori. Este decizia
dumneavoastrd dacd mergefi la cofinanfare sau ldsali doar populatia qi

persoanele juridice sd pl6teasci. Noi suntem obligati sd facem in 30 de zile
studiu, s6-l punem gratuit la dispozilie qi in 60 de zile trebuie sd avem un
rispuns. Acestea sunt procedurile legale.

D-na. Vdduva: - intr-adevdr a$a spune in lege, dar in contractul care l-a[i alut cu Ministerul
qi pe care noi trebuie sd-l actualizdm, nu se precizeazd la obliga{ii
dumneavoastrd. Se spune ,,varealizain condilii de eficien16" toate refelele
din actualul contract pentru care aavut licen{d (Motru, insurS}ei qi Plogtina

-fazaI).
Reprezentant firmd gaze: - Legea ne interzice sd ingrddim accesul. Noi suntem obligaJi sd

ddm un rdspuns, si d[m o valoare pentru partea celui care soliciti.
- Pentru celelalte localit{i trebuie obtinutd autorizaJie de

distributie, care este mult mai complicat, pentru cd nu este licenfl de

distribulie. Trebuie studiu de fezabilitate pe care dumneavoastrd sd-l
aprobali iar dacd ne dafi aprobarea de distribulie trebuie sE mergem la
ANRE sd ne dea autorizalia de distribulie.

Dl. Cojocaru: - Avem ataqatd HCL din 2015 qi intreb pe doamna Secretar dacd art.2 din
aceastd hotdr6re este valabil acum. Este in vigoare sau nu aceastd

hotdrdre?
D-na. Secretar: - Nu existd o altd hotdr6re care sd fi modificat Hotdr6rea aceasta.

Dl. Cojocaru: - Atunci trebuia fbcut un alt articol la proiectul de hotdrdre supus aprobdrii
astdzi care sd precizeze ci se abrogd.art.2 din HCL din 2015 (etapa II).

D-na. Secretar: - Nu este niciun impediment sd fie o altd hotdrAre in maniera aceasta.
Dl. Cojocaru: - Daci aceastd hotdr6re este in vigoare noi venim cu o altl hotdrdre gi

suprapunem hotdr6rile. in una se vorbegte de concesionare qi in alta de

distribuire.
D-na. Secretar: - Da, este altceva.
D-na Vdduva: - E acelaqi lucru dar nu a finut cont de HCL - ul din 2015. Luna trecutd s-a

dat un HCL pe 3 localitd(i, suprapun6ndu-se cu localitdlile din faza I din
HCL - ul din 2015 pentru care e contract in derulare.

D-na Secretar: - Aceastd hotdrdre a fost datd la momentul respectiv pentru concesionarea
serviciului.

Dl. Cojocaru: - Deci, noi nu putem da. Eu sunt de acord sd beneficieze oamenii de gaze in
aceste localitdli, dar sd punem actele la punct. Proiectul de hotdr6re trebuie
sd fie redactat corect.

D-na Secretar: - Este redactat corect.
Dl. Cojocaru: - Spunem ci ddm gzlze oamenilor gi noi nu avem concesionare pentru RApa.

Avem concesionare?
Reprezentant firmd gaze: - Nu.
Dl. Cojocaru: - Eu sunt de acord dar nu pot sd votez proiectul din motivul acesta. Propun

sd se redacteze corect qi nu este nimeni impotriv6 sE voteze.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu 11 ,rpentru"

gi 7 ,,ab(ineri" (Bulgariu Cristian, Dr[ghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Ra{ Jana Daniela, Cojocaru Ion qi Popescu Ion).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
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8. Proiect de hotirire privind alegerea preEedintelui de qedin(i pentru a conduce
lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni ianuarie,
februarie qi martie 2019, ini{iator - consilier local , Ardeiu RIzvan Remus

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - DacI sunt discu{ii vd rog s5 vd inscrie}i la cuv6nt, dacl nu sunt disculii vd

rog sd faceJi propuneri pentru desemnarea preqedintelui de gedintd pentru
urmdtoarele 3 luni.
- Propun pe domnul Mirqu Vasile.

Dl. Negrea: - Propun pe domniqoara Petriqor Florentina Eugenia.
D-ra. Petriqor: - Refuz propunerea.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea ca domnul Mirgu Vasile s[

fie pregedinte de gedinfd pentru urmdtoarele 3 luni. Cine este pentru?
in u.-a votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 17 voturi

,rpentrut' gi o ,rabfinere" (Mirqu Vasile).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

inainte de a fi dezbitute cele 4 proiecte de hotlr6re cu care a fost suplimentatd
ordinea de zi a qedinlei domnul Preqedinte a solicitat retragerea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Motru nr. 1 gi 3 pentru a aviza trei din cele patru proiecte de hotdrdre,
avdnd in vedere ci proiectul pentru darea in administrare a tdrgului s6pt[m6nal a fost
dezbdtut qi avizat in qedinlele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru din data
de 13.12.2018.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. 1 gi 3 s-au retras gi au
avizat favorabil cele trei proiecte de hotdr6re.

9. Proiect de hotlrAre privind darea in administrare a obiectivului,,Tirg Siptiminal"
cltre societatea Direc(ia Publicd Motru SA, ini{iator - Viceprimar - Morega Costel
Cosmin.

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscriefi la cuvAnt. Dacd nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat. Cine este

^ 
pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 11 ,rpentru" qi 7

,rab{ineri" (Cojocaru Ion, Popescu Ion, Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu,
Negrea Nicolae gi Ra{ Jana Daniela).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a trecut.

10. Proiect de hotirire privind aprobarea proiectului "MODERNIZARE,
EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL
SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect prin
accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte
P.O.R/2018/8/8.U8.I.Nll7 regiuni - cod apel POR/266I8,
P.O.R/20I 8/8/8.U8.1.NltlTl - cod apel POR/26718, Opera{iunea 8.1.A Ambulatorii,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii v[ rog sI vd inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Sunt de acord cu acest proiect de hotdr6re pentru cd este foarte benefic

pentru municipiul Motru.
- Solicit ca la urmdtoarea qedin{d si ni se aduc[ lista cu spaliile libere din

Ambulatoriu gi sd se demareze lucr[rile de modernizare a sec]iei interne
avdnd in vedere cd este vorba doar de 5000 de lei.
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Dl. Petrescu: - Comanda pentru demararea lucrdrilor la sec{ia interne o sustinem qi noi.
lnsist sd se dea comanda.

Dl. Stelian: - Proiectul acesta trebuia sI treacd prin Consiliul de Administralie al
spitalului?

D-na. Secretar: - Nu.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

11. Proiect de hotirflre privind aprobarea documenta{iei de avizare a lucririlor de
interven(ie - DALI - pentru obiectivul 'MODERNIZARE, EXTINDERE SI
DOTARE INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRLI", cu indicatorii tehnico - economici, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd inscrie}i la cuvdnt. Dacd nu sunt discu{ii

supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

12. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul2018 prin diminuare
cu suma de 10 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrieti la cuvdnt. DacS nu sunt discu]ii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

13. Probleme curente:
1. Adresa nr.1052104.12.2018 a domnului Citin Gheorghe;

Dl. Pregedinte citegte adresa qi dd cuvdntul domnului Calin Gheorghe.
Dl. Cdlin: - menfioneazd, cd, doreqte sd aprobe Consiliul Local Motru inceperea unu program

de educa{ie sportivd in care dumnealui si antreneze gratuit copiii in ramura de
sport RUGBY, ftrA contact (placaj).

- ptecizeazd cd pentru arealiza acest lucru este nevoie sd se inilieze un proiect de
hotir6re prin care sd i se pund la dispozilie sala de sport in zilele de sdmbdta gi
duminicS.

- susfine cd acest sport poate fi practicat gi de copiii supraponderali.
Dl. Pregedinte precizeazd, cd, trebuie stabilit un program impreund cu administratorul sdlii de

sport.
Dl. Petrescu mentioneazl, cd, sustine cererea domnului Cdlin care are dreptate c6nd spune cd

trebuie iniliat un proiect de hotdr6re.
Dl. Preqedinte precizeazd cd, o sd se inilieze proiect de hot[r6re in acest sens luna viitoare.

2. Adresele societr{ii APAREGIO GORJ sA qi asocia{iei ADIA GORJ
inso{ite de procesul verbal nr. 4 al sedintei Adunirii Generale a Asociatiei
de Dezvoltare ADIA GORJ;
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Dl. Pregedinte menfioneazd, cd, s-a luat act de adrese.

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile qedinfei ordinare
a Consiliului Local Motru din data de 19.12.2018, fapt pentru care s-a incheiat prezentul
proces - verbal.

DE $EDINTA,
RAZVAN REMUS GINA
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