
Proces - verbal

incheiat azi 23.09.2019 cu ocazia convoc[rii de cdtre Primarul Municipiului
Motru - Jianu Gigel a gedinlei extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut telefonic qi prin mesaj.
Sunt prezenli 12 consilieri locali: Collatu Neghinl Constantin, Petriqor

Florentina Eugenia, Popescu Ion, Fotescu Valeriu, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae,
Ra{ Jana Daniela, Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, Mirgu Vasile, Cojocaru Ion
qi Iorga Ion din totalul de 19 in func{ie. La gedin![ participd: domnul Primar - Jianu
Gigel, doamna Stroescu Gina - Secretar al Municipiului Motru, domnul Dobricd
Tudor - Director la societatea Direc{ia Publicd Motru S.A., domnul Popescu Daniel -
Director la Direclia de Cultur6, Activitdli de Sport gi Tineret, domnul Periqoreanu
Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, domnul Matei Anton Daniel -
Consilier personal al domnului Primar qi doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

De la gedin{I lipsesc consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Bulgariu
Cristian, Stelian Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, $urlin Marilena, Petrescu Ilie qi
Draghici Dorel.
D-na. Secretar: - $edinja este statutarS, fiind prezenli un numdr de 12 consilieri locali

din totalul de 19 in funclie, fapt pentru care lucrlrile se pot
desfEgura.

- Domnule Pregedinte, vd rog s5 preluali lucrdrile gedinlei.
Dl. Pregedinte citeqte Dispozilia de convocare a Consiliului Local Motru in gedin!5
extraordinar[ de indatdin data de 23.09.2019, orele 1600, ce se desfrqoardinsala de
Consiliu, avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotirffre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de 120 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
io urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de

voturi rrpentru" (12).

1. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de 120 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel.

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre gi intreabd cine se inscrie la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte d5 cuvdntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Cei 120 mii lei sunt pentru spital nu pentru Direc{ia Public6, aqa

cum ni s-a spus cdnd am fost anunla{i.
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Dl. Perigoreanu: - Da. Banii care au venit sunt pentru proiectul de modernizare a

ambulatoriului din cadrul spitalului, dar tot in cadrul acestui
proiect de hotlr6re aloc[m bani gi Direcliei Publice Motru.

Dl. Preqedinte: - Domnule Periqoreanu, spuneli-ne concret ce vreli sI face{i!
Dl. Periqoreanu: - Cei 120 mii lei sunt pentru modernizarea ambulatoriului din cadrul

spitalului. Direcliei Publice Motru repartizdm suma de 638 mii lei
pe care ii lu[m din contribu{ia municipiului Motru pentru cele trei
obiective de investilii prinse in PNDL pentru care s-a prev[zut
suma de 676 mii lei. Am fdcut acest lucru pentru cI incd nu au fost
semnate contractele pentru inceperea lucr[rilor la cele trei
obiective de investilii, termenul de execu{ie al lucrlrilor este de 12

luni qi chiar daci se vor semna contractele in curdnd lucrdrile nu
mai pot fi executate pdnd la sfdrqitul acestui an pentru a h finalizat
proiectul anul acesta.

Dl. Preqedinte: - Am inleles c[ dorili s[ faceli qi o compensare cu Direc{ia Public[.
Dl. Periqoreanu: - Da.
Dl. Cojocaru: - Trebuiau prinqi banii pdn[ la sfdrqitul anului. Ajung aceqti bani

Direcliei Publice pentru plata salariilor pdn[ la sf6rqitul anului?
Dl. Primar: - Nu. Nu avem de unde sE prindem mai mulli pentru cd nu s-a frcut

rectificarea bugetului de stat.
- Conform promisiunilor prim - ministrului, U.A.T. Motru trebuia
sd primeascd banii pentru funclionare dupd rectificarea bugetului
de stat qi situa{ia erarezolvatd.Dar, cum rectificarea bugetului de

stat nu a fost frcutI, ne afl[m in aceastd situalie.
Dl. Viceprimar: - Suma repartizatd, Direc{iei Publice Motru este de 638 mii lei gi

bugetul local este suplimentat cu 120 mii lei pentru spital. De unde

lua{i banii pentru Direclia Public6?
Dl. Perigoreanu: - Cei 120 mii lei ne intr6 anul acesta pentru ambulatoriu, conform

graficului.
Dl. Viceprimar: - Ave{i acte?

Dl. Perigoreanu: - Este contractul de finan{are.

Dl. Viceprimar: - $i cei 638 mii lei?
Dl. Perigoreanu: - ii lram din contribulia pentru proiectele pe PNDL.
Dl Viceprimar: - ii luam pe to!i?
Dl. Periqoreanu: - Nu, numai 638 mii lei din 676 mii lei.

Dl. Viceprimar: - Eu nu voi vota a$a ceva pentru cd mai tdrzit se va spune cd nu s-au

frcut proiectele pe PNDL pentru cd aqa au votat consilierii, cum s-a

spus cd am votat qi bugetul.
Dl. Primar: - Ali participat la discu{iile pe marginea bugetului qi ali votat cu

amendamente.
Dl. Mirqu: - Am inleles cd se face qi o compensare cu Direclia PublicS. Din cei

638 mii lei cdt reprezintd compensarea?

Dl. Perigoreanu: - 362419lei trebuie sI pldteasc[ Direclia Publicd la serviciul taxe qi

impozite p0nd la 30 septembrie 2019 pentru a nu pl[ti penalitSli.

Acesta este unul din motivele pentru care am dorit sd facem aceasti
rectificare de buget.

Dl. Mirgu: - Prin acest proiect de hotdrdre rezolvdm problema compensa{iei qi a

salariilor la Direclia Publicd luna aceasta dar Direc{ia Publicd nu va

fi intr-o altd situa(ie de luna viitoare.
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Dl. Primar: - Nu. Acegti bani ajung pentru plata salariilor in aceastd lun[. De luna
viitoare, dac6 nu se va face rectificarea bugetului de stat qi nu vom
primi bani, nu va mai primi nimeni salariu, nu numai Direc[ia
Public[.

Dl. Cojocaru: - Aceastd compensare nu se putea face din luna ianuarie?
Dl. Perigoreanu: - Nu, pentru cd nu exista HCL - ul care permite acest lucru.
Dl. Cojocaru: - Atunci, se putea face compensarea dupd emiterea Hot[rdrii?
Dl. Perigoreanu: - Se putea face compensarea in mai dar banii se intorceau ca venituri

nu ca qi cheltuieli.
Dl. Primar: - Dacd se fbcea compensarea nu se mai acordau banii pentru salarii

pentru cd se qtie ci CEO nu a pldtit obligatiile cdtre bugetul de stat

timp de 5 luni.
Dl. Viceprimar: - Au fost prinqi in buget bani pentru reabilitarea secliei inteme la

spital. Se va face reabilitarea pdnd la sfhrgitul anului?

Dl. Perigoreanu: - Direc{ia Publici trebuie s[ faci lucrlrile de reabilitare, conform
HCL - ului aprobat.

Dl. Cojocaru: - S-a dat comand[ la Direclia Publici pentru realizarea acestor

lucrdri?
Dl. Dobric[: - Nu s-a dat comand6.
Dl. Viceprimar: - Sunt 5 miliarde de lei pentru reabilitarea sectiei interne a spitalului.

Se fac lucrdrile anul acesta?

Dl. Perigoreanu: - Dacd se fac lucr6rile se dau banii. Suntem in trimestrul III 9i
estimarea pentru aceste lucriri este prinsd in buget pentru trimestrul
IV. Eu vorbesc acum de o rectificare a bugetului local in trimestrul
m.

Dl. Pregedinte: - Am prins un miliard de lei pentru igienizarc la qcoli deqi pdn[ acum

nu s-a fdcut igienizare la gcoli din bani de la bugetul local. $colile au

cheltuieli materiale din care pot face aceste igieniz[ri.
- S-a fEcut de vreun leu igienizarela qcoli?

Dl. Periqoreanu: - Nu am dat nici un leu pentru igienizare la ;coli.
Dl. Primar: - Lucririle de reabilitare s-au f[cut tot timpul in ultimul trimestru al

anului pentru ca prima facturl s[ vind in anul urm[tor.
Dl. Preqedinte: - Dacdnu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum

a fost redactat.
in urma votului exprimat Proiectul de hotirire a fost votat cu 1l voturi

,,pentru" qi o ,rabfinere" (S-a abfinut de la vot domnul Morega Costel Cosmin).

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile qedinJei

extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din data de 23.09.2019, fapt pentru care se

incheie prezentul proces - verbal.
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