
Proces - verbal

incheiat a2i20.06.2018 cu ocaziagedintei de indatd a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli 15 consilieri locali din totalul de 19 in funcfle. La gedinfd participd

domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar - Stroescu Gina, doamna Vdduva
Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M, domnul Piun Marian - $ef Serviciu R.U.I.P.P.C.,
doamna Sanda Sanda Simona - Inspector in cadrul Serviciului Buget, Finanfe,
Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. De la qedinfd lipsesc consilierii locali: Collatu
Neghiun[ Constantin, Fotescu Valeriu, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi
Pirvulescu Eduard Nelu.
D-na Secretar: - $edinta este statutard, fiind prezenli un numdr de 14 consilieri locali din

cei 19 in funcfie, fapt pentru care lucrdrile pot incepe.
Domnul Preqedinte citegte convocatorul:

Avind in vedere:

Administrativd nr. 137113.06.2018, pentru implementarea proiectului
,,Performanla qi calitate in administralia publicd locald din Municipiul Motru" cod
SIPOCA 460lMy SMIS+1 197 58;

Solicitantului - CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR iN
CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU NUMARUL POR/2}I7I3I3,2III7
REGILINI, POR/2O17I3I3.2I1IBI $I POPU2OIT I3I3,2IIIITI. OBIECTIVUL
SPECIFIC 3.2 - REDUCEREA EMISILOR DE CARBON iN ZONPTP
URBANE BAZATA PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANA
DURABILA aprobat prin Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene m.
371512017 - data de depunere a proiectelor 2l.06.20lg, oru 1200;

in temeiul art.39, alin.4 din Legea administra{iei publice locale nr,2l5l200l,
republicati qi actualizatl se convocl Consiliul Local Motru in qedin{I de indatl,
in data de 20 iunie, orele 1600, in sala de $edin{I a Consiliului Local Motru,
avind urmltoarea

ORDINE DE Zlz

1. Proiect de hotlrflre privind modificarea HCL nr. 80/30.05.2013 - privind
aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motru pe
perioada 2014-2020, inifiator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire - privind aprobarea proiectului 'MOBILITATE
URBANA DURABILA iN MUNICIPIUL MOTRU', qi a cheltuielitor legate
de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de
proiecte cu numrrul PoR/20171313.21117 Regiuni, Axa prioritari 3,
Prioritatea de Investifii 4e, Obiectivul Specilic 3.2 - Reducerea emisiilor de
carbon in zonele urbane axatl pe planurile de mobilitate urbanl durabil[,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrire privind reglementarea politicii parclrilor la nivelul UAT
Municipiul Motru, ini{iator- Primar Jianu Gigel;

4, Proiect de hotlrire privind aprobarea documentafiei tehnico-economice
(FAZA SF/DALI/STUDIUL DE OPORTUNITATE) qi a indicatoritor
tehnico-economici pentru obiectivul "MOBILTTATE URBANA DURABILA
iN I{UNICIPIUL VtOtRU", ini(iator - primar Jianu Gigel;
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5. Proiect de hotErire privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ;i
estimlri 2019-2021 prin suplimentare cu suma d,e 4llr07 mii lei, ini{iator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votatd cu unanimitate de voturi pentru

(14).
Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbaterea proiectelor de hotdrdre de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotlr6re privind modificarea HCL nr. 80/30.05.2013 - privind
aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motru pe
perioada 2014-2020, inifiator - Primar Jianu Giget;

Dl. PreEedinte dd citire proiectului de hotdrAre.
Dl. Primar: - Prin acest proiect de hotlrdre se modificd HCL rr. 80l2Ol3 privind

aprobarea Planului strategic de Dezvoltare a Municipiului Motru pe
perioada 2014-2020 prin introducerea proiectului in cadrul Capitolului 7 -
Proiecte de investilii identificate la nivelul municipiului Motru qi
prevdzute a se implementa in perioada 2014 - 2020.
Practic se modificd pagina 120 din anexd prin adlugareapozigiei nr.26 -
,,Mobilitate urband durabil5 in Municipiul Motru", proiect ce cuprinde
modernizare strdzi (Motrului, Glogovenilor, etc.), achizilie autobuze
electrice, amenajare stafie de transport public, sistem de management al
traficului, piste de biciclete Ei sistem de inchiriere biciclete, amenajarea de
zone pietonale, etc.

Dl. Cojocaru: - Aici nu scrie a$a ceva.
Dl. Pintea: - Scrie. Citifi la pozi1ianr.26 din anexa la proiect!
Dl. Primar: - Pentru a putea reabilita strizile respective qi altele, Ghidul de finanfare a

venit qi cu o componentl de mediu, respectiv, autobuzele electrice qi pista

Pfntru biciclete'
Dl. Cojocaru: - In proiect nu se precizeazd, aqa ceva.
Dl. PIun: - Este vorba de urmdtoarele proiecte de hotdr6re de pe ordinea de zi. E un
proiect integrat.

In timp ce au loc disculii pe marginea proiectului de hotdr6re in sala de ;edin!6
intrd domnul Petrescu Ilie, fiind prezenli 15 consilieri locali.
Dl. Sanda: - Care e termenul de depunere? Aici v6d c5 este menfionati data de

21.06.20t8.
Dl. Primar: - Da, aqa este. Termenul este 2I.06.2018.
Dl. Sanda: - De ce ali stat pdnd acum? Aparatul de specialitate ce face?
Dl. Primar: - Nu face aparatul de specialitate aceste proiecte.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re aqa cum a

fost redactat. Cine este pentru?
it o.ma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi pentru (15).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlr6re a trecut.

2. Proiect de hotlrire - privind aprobarea proiectului "MOBILITATE
URBANA DURABILA iN MUNICIPIUL MOTRU" qi a chettuietilor tegate
de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de
proiecte cu numirul POR/20171313.21117 Regiuni, Axa Prioritari 3,
Prioritatea de Investi(ii 4e, Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de
carbon in zonele urbane axatl pe planurile de mobilitate urbanl durabili,
ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pre;edinte dd citire proiectului de hotdrAre.
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in timp ce domnul Preqedinte dd citire proiectului de hotdrdre in sala de qedinfd
intr[ domniEoara Petriqor Florentina Eugenia qi domnul Collatu Neghini Constantin,
fiind prezenfi 17 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrie{i al cuvdnt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Sanda Ion qi Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Ce inseamnd cheltuieli conexe?
Dl. PIun: - Cheltuieli conexe sunt acele cheltuieli care pot sd apard in legIturd cu

implementarea proiectului. Din punctul meu de vedere cheltuielile
conexe vor fi zero, dar in cazul in care vor apdrea trebuie sI ni le
asumlm. Contribulia noastrd este de 2%o din valoarea proiectului.

Dl. Primar: - Se aduc peste 217 miliarde de lei prin proiect gi ne uitdm la cheltuielile
conexe?

Dl. Sanda: - Cheltuielile conexe se pldtesc din bugetul local?
Dl. PIun: - Dacd vafr cazul vom prinde sumele in bugetul local gi vom face cereri

de plati gi de rambursare a sumelor.
Domnul consilier local Ardeiu Rdzvan Remus a pdrisit sala de gedin|[, fiind

prezen\i 16 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Titlul proiectului este ,,Mobilitate Urbani DurabilS in Municipiul Motru"

sau,,Reducerea emisiilor de carbon"?
Dl. Primar: - Proiectul este ,,Mobilitate Urban5 Durabild in Municipiul Motru" qi pentru

realizarea lui este obligatorie realizarea componentei de mediu (piste pentru
biciclete, autobuze electrice). Este o condilie. Urmdtoarea Axd vine la
pachet cu o componenti sociald in proporfie de 50% pentru arealiza strada
cu banii Uniunii Europene.

Dl. Preqedinte: - DacS nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a
fost redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate
de voturi pentru (16).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlrAre a trecut.

3. Proiect de hotirire privind reglementarea politicii parcirilor la nivelul UAT
Municipiul Motru, ini{iator- Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte dd citire proiectului de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog si vi inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Popescu Ion, Cojocaru Ion, Morega Costel Cosmin, $urlin

Marilena, Mirgu Vasile, Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea
Nicolae, Ra! Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Sanda Ion gi Iorga Ion au votat
,rpentru".
Consilierii locali:, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi Collatu Neghind
Constantin s-au abfinut de la vot.

in ur-a votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu L3 voturi
,rpentru" gi 3 ,rabfineritt.
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre a trecut.

4. Proiect de hotirf,re privind aprobarea documentafiei tehnico-economice
(FAZA SF/DALI/STUDIUL DE OPORTUNITATE) Ei a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul "MOBILITATE URBANA DURABILA
iN VIUNICIPTL MOTRU", ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte di citire proiectului de hotdrAre.

Dl. Primar: - Toate cele trei proiecte de hotdrdre fac parte din cererea de finanfare.
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Dl. Pdun: - Hotlrdrea privind Strategia de parcdri in municipiul Motru afi adoptat-o.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hot6r6re a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
in ,r.-a votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (16).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

5. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului Iocal pe anul 2018 qi
estimlri 2019'2021 prin suplimentare cu suma de 411,07 mii lei, ini(iator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte dd citire poroiectului de hotdrdre.
Dl. Primar: - Rectificarea bugetului local se face pentru implementarea proiectului

"Performantd gi calitate in administraJia publicd locald din municipiul
Motru".

Dl. Cojocaru: - Nu bat sumele.
D-na. Sanda: - Sumele corespund. Este vorba de suma nerambursabila de 411.065,90 lei

qi cofinanlarea eligibild a municipiului Motru in valoare de 8.389,10 lei.
Dl. Cojocaru: - De unde se iau banii?
D-na. Sanda: - Din fondul de rezewd, pentru cd nu se poate lua de la alt capitol al

bugetului local, fiindcd suntem in trimestrul II al anului.
Dl. Pdun: - Este un proiect de hotdrfire ce nu a fost prevdzut qi trebuia sd identificdm

sursa de finanfare.
Dl. Cojocaru: - Ce sumd rdm6ne in fondul de rezervd?
D-na Sanda: - 11 mii lei.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hotirdre aqa cum a
fost redactat. Cine este pentru?

in u.roa votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate
de voturi pentru (16).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre a trecut.

Nemaifiind disculii au fost declarate inchise lucririle gedintei de indatd din data de
20.06.2018, fapt pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.

qedinfl, Secretar,
STR GINAoEqcu.A
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