
Proces - verbal

incheiat azi 29.08.2019 cu ocazia qedintei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen{i 17 consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsesc domnii Morega Costel Cosmin gi

Petrescu Ilie. La qedintd participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Seuetar al
Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul Dobricd Tudor - Director la societatea
Direclia Publicd Motru S.A., doamna Vintilescu Elena - consilier personal al domnului
Primar, doamna Lonea Vasilica din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru
gi cet6leni ai municipiului Motru.

Publicitatea gedinlei a fost efectuat[ pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedinta este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edinta este statutar[, fiind prezen]i 17 consilieri locali din cei 19 in func{ie,

fapt pentru care qedinfa se poate desfbqura.
- La mapd, avem doud procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de

25.07 .2019 qi procesul verbal incheiat in data de 31.07.2019.
- Supun la vot procesul verbal al qedintei ordinare din data de25.07.2019.

Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 25.07.2019 a fost

votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (L7).
D-na. Secretar: - Supun la vot procesul verbal al gedintei extraordinare din data de

31.07.2019. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 31.07.2019 a fost

votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, vd rog s6 preluali lucrdrile gedintei.

1. Proiect de hotlr6re privind aprobarea actului adifional nr. 3 la contractul de

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Motru nr.
4489115.02.2011 qi completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrire privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea

degeurilor, in conformitate cu art. 59, alin.l, lit.f) din Legea nr. 21112011,

ini{iator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirire privind aprobarea Listei de repartiztre a locuinfelor de tip
ANL solicitan{ilor inscriqi pe lista de prioritl{i , inifiator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlrflre privind acordul C.L.Motru pentru vinzaret locuinfei nr.

11 , Sc. 1, etaj 1, blocul B2G, Aleea Muncii nr.3, Motru, doamnei Istrate

Emilia Mariana - titular contract de inchiriere, inifiator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrf,re privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Motru in Consiliul de Administra{ie la Cotegiul Tehnic Motru, inifiator
consilier local - Col{atu Neghini Constantin;

6. Proiect de hotirAre privind modificarea art.l qi art. 2 din H.C.L. Motru nr.85

din 31.07.2014 Ei acordarea unui mandat special, reprezentanfilor Municipiului
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Dl. Pregedinte citeqte Dispozilia de convocare a Consiliului Local Motru in qedintd ordinard

publicd in data de 2g.OB 2019, orele 1600, ce se desftgoard in sala de Consiliu, avdnd la
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Motru in Adunarea Generall a Acfionarilor pentru revocarea administratorului
special la SC UATAA Motru SA qi pentru desemnarea unui nou administrator
special, inifiator Primar - Jianu Gigel;

7. intreblri qi interpeliri;
8. Probleme curentel

1. Raportul Anual intocmit de ADIA GORJ - privind activitatea desfiquratl de
APAREGIO GORJ S:A. in 2018, inregistrat la Primlria Municipiului
Motru sub nr. 29365106.08.2019;

2. Adresa S.C.CORALIFARM SRL, inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr. 545112.08.2019;

3. Adresa nr. 71105.08.2019 a Sindicatului Liber Dreptatea din Direc{ia Publici
Motru, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 538/05.08.2019;

4. Adresa domnului Vasile Criqan inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
519131.07.2019;

5. Adresa domnului Roven{a Valentin, reprezentant al grupei sindicale a

polifigtilor locali, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
558/20.08.2019;

in sala de qedin!6 intr5 domnul Petrescu Ilie, fiind prezenfi 18 consilieri locali.
Dl. Ardeiu: - Propun ca punctul 7 de pe ordinea de zi sd devind punctul 1.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Ardeiu. Cine este pentru?

in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 11 voturi ,,pentru" gi 7

,rabfineri".
Dl. Preqedinte - precizeazd, cdin afara ordinii de zi mai este un proiect de hotdr6re ,,Proiect

de hotlrflre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei
Pantelimon Elena" qi cdteva adrese.

- supune la vot ordinea de zi cu propunerea votatd ca punctul 7 de pe ordinea

de zi s[ devind punctul 1. Ordinea de zi este votatd cu unanimitate de voturi

,,pentru" (18).
- intreabd pe doamna Secretar dacd se poate introduce proiectul de hotdrAre

pe ordinea de zi avdnd in vedere cd nu a fost trecut prin Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local Motru gi nu este semnat de legalitate.

D-na. Secretar - rispunde domnului Preqedinte cd proiectul de hotdrAre a fost analizat de

Comisiile de specialitate nr. I qi 3 intrunite inainte de qedinla ordinard, care

au avizat favorabil proiectul de hot6r6re cu amendament;
- precizeazd cd in cazul in care amendamentul este aprobat, va semna de

legalitate.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotSr6re. Cine

este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost introdus pe ordinea de

zi cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

D-na. Secretar: -Lamapd"mai avem qi materiale care trebuie introduse pe ordinea de zi.

Dl. Preqedinte: - Le-am discutat la Comisii.
D-na. Secretar: - Sunt adrese inregistrate dupd qedintele de comisii.

Dl. pregedinte: - Adresele ar trebui triate de cdtre Secretarul General 9i Aparatul de

specialitate pentru a nu ajunge toate la noi.

D-na. Secretar: - Dumneavoastr[ decide[i dacd le introduce]i sau nu pe ordinea de zi a

qedintei. Eu nu sunt in mdsurd s[ le cenzurez.

D-na. Secretar dd citire materialelor suplimentarc prezentate la map[ in vederea introducerii

pe ordinea de zi:
1. Raport semesirial privind activitatea de solu(ionare a petifiilor ianuarie - iunie 2019;

2. Adiesa nr.28923t02.08.2019 a reprezentan{ilor a cinci fire comerciale;

3. Adresa nr. 6750t23.08.2019 a S.C. Direc{ia Publicl Motru S.A. inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 561123.08.2019.
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Dl. Preqedinte solicitd s[ nu mai fie prezentate la mapd adrese care nu au trecut prin
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru.

Dl. Mirqu menlioneazd cI nu este rdu ca materialele adresate Consiliului Local Motru s[ fie
inaintate pentru a fi discutate. in acest fel Consiliul Local i-a act de ele gi
serviciile de specialitate vor ermite rlspuns.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a materialelor suplimentare. Cine
este pentru?

tn ,,rma votului exprimat materialele au fost introduse pe ordinea de zi cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

f . intrebiri qi interpeliri;
Dl. Preqedinte intreabd cine se inscrie la cuvdnt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali: Collatu Neghind Constantin, Negrea Nicolae,
Raj Jana Daniela, Mirqu Vasile, Cojocaru Ion, Petrescu Ilie qi Sanda Ion.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Collatu Neghind Constantin.
Dl. Collatu precizeazd cd a solicitat sd se fac6 audit la asocialiile de proprietari pentru a

verifica modul in care se calculeazd penalitdlile pentru cd cetilenii sunt
nemu[umiJi de modul in care se calculeazd penalit61ile.

Dl. Primar rdspunde domnului Collatu cd ii va transmite in scris rdspunsul.
Dl. Preqedinte di cuvdntul domnului Negrea Nicolae.
Dl. Negrea, cu privire la groapa de degeuri din satul Plogtina, solicitd sd primeascS de la

domnul Primar o analizd, cu privire la urmdtoarele aspecte:
- Datapunerii in functiune a depozitului de deqeuri municipale de la Ploqtina;
- Cantitatea totalS de degeuri depusd in depozitul de la Plogtina;
- Data de la care s-a interzis depunerea deqeurilor municipale in groapa de la Plogtina;
- Unde s-au depus degeurile dupi data interzicerii depunerii acestora la Ploqtina;
- Modul de tarifare qi documentele de aprobare a tarifarelor;
- Cantitalile anuale depuse la Polaris Tg. - Jiu incepAnd cu anul 2009 qi pAnd la sfdrgitul

anului 2018.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul doamnei Rat Jana Daniela.
D-na. Ra1 solicitd sd i se pund la mapa de luna viitoare o situaJie lazi cu privire la:

- Dacd, existd retele de termificare ale S.C. UATAA Motru S.A. pe strdzile Stejarului,
Dafinului, Prelungirea Teilor, Lacului;

- Dacd exist6 aceste refele sd se transmiti copii dupd autoriza[iile de construire;
- O situa{ie nominald cu cei care locuiesc pe aceste strdzi gi sunt racorda}i la sistemul

centralizat de termoficare, copie dupd autoriza\iile de racordare la re{eaua de

termoficare, precum qi cantitatea de energie termicd pe care o pldtegte fiecare in
fi.rnc1ie de modul de contorizare.

Dl. Preqedinte d[ cuv6ntul domnului Mirqu Vasile.
Dl. Mirqu - precizeazd cd in zona L-urilor a fost o platformE de gunoi ce a fost dezafectatd

qi nu s-a fEcut nimic in schimb, nu s-a luat nicio mdsurd;

- menlioneazd,cd qi in acest an este aceeaqi procedurd de platd a concesiunilor
ca gi in anul trecut c6nd s-a promis c[ aceasti procedurd va fi simplificat[.
Procedura actuald este un disconfort pentru contribuabili;
- considerd cE vegetatia trebuie udatd pe caniculd pentru a nu se usca.

Dl. Primar rdspunde punctual domnului Mirgu:
- impreund cu Pregedintele de asociatie a mers in zond qi au stabilit locul in care va fi

stabilit amplasamentul platformei de gunoi;
- pentru simplificarea procedurii de platd a concesiunilor, chiriilor, etc. se aqteaptd

frnalizarea unei lucrdri, inceputd incd din anul 2015, prin care se va implementa un
proiect informatic ce va simplifica foarte mult procedura;

J



- referitor la vegetatie precizeazd cd an fost s-a achizitionat furtun cu care se udd ori de

cdte ori este nevoie.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru - mentioneazd" cdin qedinla de plen din luna iulie a solicitat ca in decursul a 30

de zile sd fie convocati din nou Comisia de Ordine PublicS, ceea ce nu s-a

intdmplat;
- solicitd domnului Primar sd stabileascd data la care se convoacd din nou

Comisia;
- precizeazi c5 nu existd comunicare intre jandarmerie gi polilie a$a cum era

terminalul gi solicitl domnului Primar sd verifice de ce a fost intreruptd legdtura

terminal6;
- menlioneazd, cd CFR-ul a eliminat pasajul de trecere peste calea ferat6, iar
cetdtenii pentru a ajunge la proprietdtile din lunca Motrului sau pentru a intra in
oraq trebuie sd treac[ cu cdrutele pe la Jirov sau prin Broqteni;
- solicitd domnului Primar: - si facd demersurile cu cei de la CFR in sensul de a

se construi, in limita legii, trecerea peste calea ferati la Hordqti iar adresa care

se face in acest sens sd fie prezentatd Consiliului Local Motru in qedin{a de plen

din luna urmdtoare;
- sd prezinte o situa{ie cu persoanele beneficiare de

ajutor social, conform Legii nr. 416, pe satele aparfindtoare. Propune ca aceste

persoane sd presteze orele in localitilile din care fac parte;
- sd trimitd adresdla C.E.O. prin care sd se solicite
prezentarea documentelor privind definitivarea
preddrii cartierului $tiucani pentru c[ cetd]enii
plitesc impozit la nivel de municipiul Motru qi nu
beneficiazd de unele utilitSli precum: canalizare,
agent termic, infrastructurd;

- solicitd sd fie pusd la mapd corespondenfa purtatd cu Complexul Energetic.

Dl. Primar - rispunde domnului Cojocaru cd a fost convocatd Comisia de Ordine Public6,

membrii comisiei au fost anuntati, domnul Cojocaru neputdnd participa, gedinla

s-a linut pentru cd a existat cvorum, deciziile au fost luate.

- precizeazd cd pentru convocarea altei qedinte domnul Cojocaru trebuie si
comunice data gi ora la care poate participa pentru a fi anunlali atdt

reprezentantul Poliliei Municipiului Motru cAt qi reprezentantul Poliliei Locale

Motru ce fac parte din Comisie;
- menlioneazd despre problema trecerii peste calea feratd, o cunoaqte qi va

rdspunde solicitdrii domnului Coj ocaru;

- referitor la persoanele beneficiare de ajutor social precizeazd cdvaprezenta lista

cu beneficiarii de ajutor social dar programul, stabilirea locului qi urmdrirea

modului de prestare a orelor vor fi stabilite de dumnealui gi de aparatul de

specialitate;
- cu privire la cartierul $tiucani men{ioneazd cd C.E.O. mai are de frcut investilii

qi nu poate interveni.
Dl. Stelian precizeazdcd proiectul pentru sistematizare pe vertical[ a cartierului $tiucani este

prins in lista de investilii a Complexului Energetic.

Dt. Cojocaru - propune accesarea de fonduri europene pentru extinderea relelei de

termoficare in cartierul $tiucani.
- intreabd ce s-a intdmplat cu problema branqdrii cet[{enilor satelor la re}eaua

noud de aP6;

- solicitd situa{ia economic6 a primdriei (datorii, viramente, buget) gi intreabd

pdnd la ce datd sunt prevdzuli bani pentru salariile angajafilor.

- intreabd de ce nu s-a acordat indemnizalia pentru mamele care nasc la Motru 9i

solicitS o situa{ie cu numdrul de naqteri in anul 2018;
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Dl. Primar - precizeazd c6 s-a realizat remodelarea relelei. Proiectantul a ajuns la concluzia
cd trebuie si modifice sta{iile de pompare pentru cE nu au fost bine
dimensionate qi cd necesarul de ap6 nu a fost bine dimensionat fapt pentru care

este necesari incd o statie de pompare la Hor[gti gi trebuie sd se mai fac6 un
bazin.
- mentioneazd, c5, in situalia in care se intervine fEra acordul proiectantului se

pierde garanlia pentru toatd lucrarea fapt care duce la prejudiciu.
- spune cd nu s-a acordat indemnizalia pentru mamele care nasc pentru cd se gtie

de toatd lumea ce buget s-a aprobat qi cum au fost rcpau.tizali banii pentru ca

acesta sd fie inchis.
Dl. Pregedinte dd cuvAntul domniqoarei Petriqor Florentina Eugenia.
D-ra. Petriqor - intreabl ce demersuri s-au fbcut in vederea repartizdrii unei locuinle preotului

Valerian, prezent in urmd cu doud luni in qedinta de plen a Consiliului Local
Motru cu solicitar ea repartizdrii unei locuin{e ;

- precizeazd cd printre manifestarile organizate cu ocazia Zilelor Municipiului
Motru a fost qi un spectacolul declarat caritabil de organizator, iar Consiliul
Local Motru a hotirdt ca banii sd fie dati preotului Valerian;
- intreabd care a fost suma pusd la dispozitie de organizator qi dacd preotul
Valerian aintat in posesia banilor.

Dl. Primar precizeazd faptul cd preotul a primit o locuin!6 de la S.N.L.O. iar suma de 2000 de

lei de la spectacolul caritabil organizat de Zilele Minerului a fost impdrfit[ la
4 copii cu probleme grave de sdndtate (cu handicap grav qi accentuat).

Dl. Pregedinte dE cuvAntul domnului Ardeiu Rdzvan Remus.

Dl. Ardeiu intreab[ dacd sistemul de supraveghere video functioneaz[.
Dl. Primar rdspunde cd sistemul video al oragului functioneazd.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu - precizeazdcd s-a schimbat o soluJie pentru alimentarea cu ap6 la sate qi nu

crede cd este nevoie sd se schimbe proiectul pentru cd atunci cdnd s-a fEcut

dimensionarea bazinului au fost luate in calcul toate subdiviziunile
municipiului Motru. Dacd apare o altd solulie este gravd situa(ia pentru cd a

fost schimbatd o datd soluJia;
- considerd cd nu este corect ca solutia s6 fie din nou schimbatd qi menlioneazd

cd este o problem6 foarte gravd dacd dupd 3 ani se vine cu o schimbare de

proiect;
- intreabd care este situatia extinderii relelei de gaze la subdiviziunile
municipiului Motru;
- men{ioneazd cd va pierde banii pentru demolarea blocului de la Insurd{ei

dacd Primdria nu elibereazd" attoriza[ia de demolare;
- solicitd ca la qedinla de plen a lunii viitoare sd se prezinte o situalie cu

bisericile care au beneficiat de banii pentru combustibil aprobali prin hotlrdre

de Consiliu Local.
Dl. Primar - precizeazd c5 s-a aprobat de Consiliul Local acordarea unei sume de bani

pentru o bisericd iar dup[ ce s-a creat acest precedent au venit solicitdri de la

toate celelalte biserici, inclusiv de la biserici de altd religie.
- menfioneazd cd nu sunt bani prev[zuti in buget pentru acoperirea tuturor

acestor solicitdri.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Sanda Ion.

Dl. Sanda - propune ca pentru fluidizarea traficului in oraq in zona Assos din dou6 treceri

de pietoni sd rdmAnd una. Trecerea de pietoni de la sensul giratoriu sd fie
mutatd cu 5 metri mai jos (citre Primdrie) pentru a prinde gi scuarul qi a fi din

doud Pdrfi;
- intreabd de ce indicatorul rutier ,,cedeazd trecerea" de la Motovelo a fost

inlocuit cu indicatorul rutier,,stoP";
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- propune ridicarea relantoarelor pe timp de iam6;
- intreabd in ce stadiu se afld cele 3 proiecte aprobate pe PNDL 2;
- intreabd ce mdsuri au fost luate pentru indep6rtarea ambroziei in oraq.

Dl. Primar - precizeazd cd semnele de circulatie sunt montate impreund cu Polilia rutierd;
- contractele pentru proiectele ce se vor realiza pe PNDL 2 vor fi semnate
peste o sdptdmAnd;

- intreabd pe domnii consilieri dacd sunt de acord ca atunci cdnd sunt sesizate

nereguli sau situalii in afara legii sd le rezolve impreund.
Dl. Petrescu r6spunde cd acele probleme nu trebuie sd se discute in qedinld.

Dl. Pregedinte spune cd nu toate problemele se pot rezolva de Consiliul Local.

2. Proiect de hotirffre privind aprobarea actului adi{ional nr. 3 la contractul de

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Motru nr.
4489115.02.2011 qi completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte - citegte proiectul de hotdr6re gi considerd cd Regulamentul de salubrizare
trebuie schimbat, mai ales cu privire la selectarea gunoiului, iar acest lucru sd

se facd de cdtre funcfionarii primdriei qi nu de cdtre angajalii Direcliei Publice
Motru.
- intreabd dacd sunt discu{ii.

S-a inscris la cuvdnt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Actul adilional nu este fbcut in totalitate corect gi c6nd spun asta md refer la

art. 1 in care se precizeazd, la punctul 49 cd, trebuie ,,sd se respecte indicatorii
de performanld aprobali", ceea ce este corect, dar punctul 50 din actul

adilional precizeazd cd ,,Neindeplinirea de cdtre operatorul serviciului de

salubrizare din municipiul Motru, respectiv Direclia Publicd Motru S.A, a
indicatorilor de performantd se penalizeazd cu suportarea contribu{iei pentru

economia circulard."
- La qedinlele de Comisii doamna Viduva ne-a spus cd poate sd ridice
gunoiul de pe teritoriul Motru qi alt operator autorizat Dacd Direcfia Publicd

nu-qi indeplineqte procentul de colectare selectivd stabilit de Consiliul Local
pldteqte amend[ iar celdlalt operator nu are nicio obligatie. Deci, eu nu sunt de

acord.

Dl. Primar: - $i cel6la1t operator trebuie sd comunice primiriei...
Dl. Cojocaru: - Dacd primdria tine evidenfa atunci sd suporte amenzile care sunt pentru

neindeplinirea indicatorilor pentru cd qtie qi are situalia operatorilor.

- Voi vota proiectul doar dacd este fbcut legal.

Dl. Primar: - Este legal, identic cu cel din 2016,1a care se adaugd mdsura Gdrzii de

Mediu.
Dl. Preqedinte: - Consider cd trebuiau doud proiecte. Unul prin care sd delegdm 9i celdlalt

prin care sd aprobdm actul adilional.
D-na. Secretar: - Avem hotdr6re prin care am delegat serviciul de salubrizare la Direclia

Publicd. Nu mai avem ce s[ deleg6m. Se impune doar modificarea

contractului prin act adilional.
Dl. Negrea: - Cum sd-qi dea amendd singurd din moment ce este delegatarul?

D1. Cojocaru: - Noi nu votdm impotrivS, ne ablinem pind c6nd se introduce pe ordinea de zi

corect. Sunt de acord cu indicatorii, dar s6-i treacd in proiect separat, dar

partea cu penalizarea qi amenda circulard sd o suporte primdria sau s6-i dea

Directiei mdnd liberd de execuJie.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hothr6re a$a cum a fost

redactat. Cine este Pentru?
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Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,

Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Iorga Ion qi Sanda Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu R6zvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian

Vasile, $urlin Marilena, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Collatu Neghind Constantin, Petrigor

Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie s-au abfinut de la vot.
in orma votului exprimat Proiectul de hotirire a fost votat cu 8 voturi

,,pentru" qi 10 ,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlrdre nu a indeplinit numdrul necesar de voturi pentru

adoptarea hotdrdrii.

3. Proiect de hotlrire privind stabilirea amplasamentului pentru depozitarea

de;eurilor, in conformitate cu art. 59, alin.l, lit.f) din Legea nr. 2lll20ll,
inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot[r6re.

Dl. Pregedinte : - Proiectul de hotirAre a fost discutat in comisii, amplasamentul este stabilit, supun

la vot proiectul de hot[r6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

ir, ,rrma votului exprimat Proiectul de hotlrfrre a fost votat cu unanimitate de

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

4. Proiect de hotirire privind aprobarea Listei de repartizare a locuinfelor de tip
ANL solicitanfilor inscriqi pe lista de prioritl{i, iniliator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot5r6re, precizeazd cI proiectul de hotdr6re a fost discutat in

Comisiile de specialitate qi intreabd dacd sunt discutii.

S-a inscris la cuvdnt domnul Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnul Petrescu.

Dl. Petrescu indeamni sd se respecte amendamentul aprobat luna trecutd ca locuinla cu suprafata cea

mai mare s[ fie repartizatd familiei cu numSrul de persoane cel mai mare.

Dl. PreEedinte gi domnul Ardeiu o intreabi pe doamna Panta daci 9i-a dat un acord sau a dat

declaralie cI este de acord cu locuinla repartizatd.

D-na. Panta precizeazdmodul in care gi-a dat acordul pentru repartilie.

Dl. petrescu aduce in disculie gi susfine amendamentul aprobat in gedinfa de luna trecut[ ca locuinfa

cu suprafala cea mai mare sI fre repartizatd familiei cu numirul cel mai mare de

membri. Solicitl ca doamnei Panta si-i figrepartizatun apartament cu doud camere.

Dl. Mirqu - precizeazdci prin proiectul de hotdrdre se solicitd repartizarea a 3 locuinfe pe numele

persoanelor din lista anex[ la proiect.

- menfioneazi cd doamna Panta nu va intra in posesia locuin]ei care ii este repartizatd,

conform listei, dacd nu se aprobi proiectul de hotdr6re, fiind necesar s[ treacd din

nou prin procedurS, prin lista de priorit[1i, lucru ce va mai dura'

Dl. pregedinte face menliunea ci procesul verbal de repartizare este fbcut de Comisie.

Dl. Cojocaru intreab[ dacd printre locuinlele tepartizate este 9i un apartament.

D-na. Secretar rdspunde ci nu este nici un apartament, toate locuinfele sunt garsoniere.

D-ra. petrigor precizeazecd s-au pus la dispozilie decAt garsonierele nu qi apartamentul-

Dl. petrescu intreabl pe domnul director Dobricd dac[ este vreun apartament liber.

Dl. Dobricd r6spunde ci qtia c[ este un apartament la T-uri, dar care a devenit liber dupd ce s-a tinut
comisia de repartizare qi ca in momentul in care s-a fEcut analiza dosarelor nu exista

liber aPartamentul.

Dl. primar precizeazdieinburunoii legislalii poate sd facl amendament qi face amendament ca in

cazul in care apartamentul cu doud camere s-a eliberat dupl ce comisia a analizat

dosarele, sd nu mai treacilprin comisie pentru repartizare ci sd se repartizeze doamnei

Panta astfel inc6t si nu existe suspiciuni ci nu s-a dorit a fitepartizat.

Dl. Petrescu indeamni sI fie f[cut amendament.

D-ra. petrigo r precizeazd cE trebuie si se respecte amendamentul votat luna trecuti ca apartamentul sd

flrepartizatfamiliei cu numdrul cel mai mare de membri'

Se face urmitorul amendament: ,,in situafia in care existi un apartament cu doul camere de tip
ANL sau se va elibera un apartament cu doui camere tip ANL se va face
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schimbul de locuinfe, respectiv apartamentul nr. 14, scara B, etaj 3, bloc T2,
atribuit doamnei Panta Bianca Carmen, conform alin.l, cu apartamentul cu
doui camere".

Dl. Pregedinte : - Supun la vot proiectul de hotlr6re cu amendament. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

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

5. Proiect de hotirire privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea locuinfei nr.
11 , Sc. 1, etaj 1, blocul B2G, Aleea Muncii nr. 3, Motru, doamnei Istrate
Emilia Mariana - titular contract de inchiriere, inifiator Primar - Jianu Gigel;

6. Municipiul Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte : - Proiectul de hotirdre a fost respins o dati pe motiv ci preful a fost subevaluat, a

fost readus in discufie gi analizat in comisii. Supun la vot proiectul de hotirdre
a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotirf,re a fost votat cu unanimitate de

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

7. Proiect de hotlrflre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Motru in Consiliul de Administra{ie la Colegiul Tehnic Motru, ini{iator
consilier local - Col{atu Neghinl Constantin;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotir6re.
Dl. Petrescu propune pe domnul Stelian Vasile.
Dl. Pregedinte : - Este aceeaqi propunere ca cea fXcutd in comisii. Supun la vot proiectul de

hotirdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

i, ,.mu votului exprimat Proiectul de hotlrflre a fost votat cu 17 voturi
,rpentru" qi o ,rabfineret' (Stelian Vasile).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

8. Proiect de hotirire privind modificarea art. I Ei art. 2 din H.C.L. Motru nr.85
din 31.07.2014 qi acordarea unui mandat special, reprezentan{ilor Municipiului
Motru in Adunarea Generall a Ac{ionarilor pentru revocarea administratorului
special la SC UATAA Motru SA qi pentru desemnarea unui nou administrator
special, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.

D-na. Secretar: - Am avizat proiectul de hotlrdre in sensul cd existd cadru legal privind
reorganizarea Adun[rii Generale a Actionarilor la S.C. UATAA Motru S.A.,

respectiv de la 9 la 2 persoane, aga cum prevede art. 64n3 din O.U.G. nr.

l}9l20ll, privind guvernanla corporativd, modificatd qi completatd prin
Legeanr. 11112016.

Dl. Preqedinte: - Nu trebuia acfializatdA.G.A. la UATAA atunci cdnd s-a fbcut actualizarea

qi la Directia Publicd?
D-na Secretar: - Avdnd in vedere faptul cd societatea a intrat in procedura insolvenlei de la

data numirii administratorului special la S.C. UATAA Motru S.A s-a

suspendat gi activitatea AGA, aceasta put6nd f,t convocatd conform Legii nr.

85l2}l4 doar in condilii speciale prevdztile de lege, de c6tre administratorul
judiciar, coroborat cu contractul de mandat nr. 41659122.12.2015 incheiat
intre municipiul Motru prin Consiliul Local Motru gi administratorul special.

- in contract se prevede imperativ faptul cd municipiul Motru prin Consiliul
Local poate propune Adundrii Generale a Aclionarilor revocarea

administratorului special in cazul in care acesta nu-qi indeplineqte atribuliile,
nu-gi respectd obligatiile sau nu respectd legislafia in vigoare. Corobordnd
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aceste prevederi, respectiv art. 64n3 din O.U.G. nr. l09l2}l1 cu prevederile
din contractul de mandat, exist5 cadru legal. Motivele invocate in referatul de
aprobare nu pot sd mi le insugesc pentru cd acestea fin mai mult de
oportunitate.

Dl. Preqedinte: - Consider cI mai intdi trebuia sd facem AGA gi apoi veneam cu altele.
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re respectd normele de tehnic 6 legislativd.
Dl. Pregedinte: - Un punct de vedere al SIOMAX avem? Doamna Somnea este mul(umita de

activitatea administratorului special?
D-na. Secretar: - Nu.
Dl. Pregedinte: - Domnule Primar, eu in a doua qedin(6 am spus si contestdm contractul cu

Siomax pentru cd ne ia 2,59 dintoate incas[rile.
Au loc discutii in contradictoriu.

Dl. Primar: - Cine trebuia sd facd acest lucru era administratorul special, dar nu a fEcut.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - In cazul de fa[6 suntem pe legea nr. 31 a societdtilor comerciale qi regimul de

insolvenJd este special. Este vorba de masa creditorilor, este judecdtor sindic.
Ca 2 membri s[ vind in AGA este incorect. Acest proiect de hot6r6re nu este
legal din punct de vedere juridic pentru cd nu este vorba de o societate precum
Directia Publicd, ci este o societate aflatd in insolvenfd care are administrator
judiciar qi administrator special.

- Eu nu pot sE votez afa ceva. Sd se respecte procedura legald! Legeanr. 3l a
societltilor comerciale cu procedura insolventei. Nu bigali 109 gi lll la o
societate in insolven!6!

D-na. Secretar: - Aveli dreptate cd SC UATAA se afl6 intr-o procedurd speciald,
reglementatd.

Dl. Pregedinte: - La UATAA trebuie sd fie AGA.
D-na Secretar: - Legea insolventei cuprinde dispozitii imperative. Conform art. 52 dupd

deschiderea procedurii AGA va desemna administratorul special, cum s-a
procedat c6nd a fost numit domnul Corcoa{6 Eugen administrator special.
Dupd deschiderea procedurii insolvenfei AGA igi suspendd activitatea, putdnd
fi convocatd de administratorul judiciar. Atribuliile administratorului special
sunt precizate in lege gi au fost preluate gi in contractul de mandat semnat de
domnul Primar prin imputernicire datd de Consiliul Local Motru. in
dispoziliile imperative ale legii insolvenfei se specificd clar cI administratorul
special igi desftqoard activitatea sub supravegherea administratorului judiciar.
- Raportul de specialitate intocmit de domnul Periqoreanu Mircea a fost

fundamentat pe referatul de aprobare al proiectului de hotdr6re fird alte
documente din care sd rezulte motivele revocdrii. Motivele din referatul de

aprobare lin de oportunitate gi aprecierea vd revine dumneavoastri vizavi de

motivele invocate. Votdnd acest proiect dumneavoastrd aprecia(i Eu nu pot sd

cerLztrez acele motive qi nici nu am documente din care sd rezulte aceast[
situaJie. Mi-am pus avizul de legalitate pe acest proiect de hot[rdre cu
precizarea cE este legal sd se reorganizeze AGA, coroborat cu prevederile din
contractul de mandat incheiat in care municipiul Motru prin Consiliul Local
poate sd propund Adunirii Generale s6 revoce administratorul special in
condiliile in care nu-qi indeplineqte atribuJiile.

Dl. Petrescu: - Doamna Gina, nu existd condilie normald.
Dl. Primar: - Doamna Gina, este ceva nelegal in acest proiect de hotdrdre?
D-na. Secretar: - Eu mi-am spus punctul de vedere raportat la prevederile art. I cu privire la

reorgarizarea AGA, cu privire la art. 2 unde se precizeazd cd vor fi desemnaJi

2 consilieri, minimum previzut. Restul nu-mi asum fa16 de motivele de

revocare.
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Dl Petrescu: - Administratorul special nu schimbd o virgulS in tot ceea ce inseamnd buget la
UATAA. Administratorul judiciar dd toate aprobdrile. Nu discutdm in condifii
normale ci suntem in condilii anormale. Nu existd 109 qi 111.

Dl. Primar: - Doamna Gina, este ceva in afara legii la proiect de hotdrAre?
Dl. Petrescu: - Este, pentru cd nu putem vorbi de AGA.
D-na. Secretar: - Eu am spus cd viza de legalitate am dat-o raportat la prevederile legale

invocate mai devreme, coroborate cu contractul de mandat..
Dl. Primar: - Doamna Gina, este ceva nelegal la acest proiect de hotdrdre compus din 7

articole?
D-na. Secretar: - Din punct de vedere al normelor de tehnicd legislativd este intocmit in mod

corect.
Dl. Primar: - Este legal? Da sau nu?
D-na. Secretar: - Este legal. Suntem intr-o situalie atipicd. in spe15 este Legea w. 8512014

privind insolventa in care dispune clar condiliile de convocare AGA gi mai
este contractul de mandat in care s-a inserat expres cd administratorul special
poate fi revocat la propunerea Consiliului Local.

Dl. Primar: - Deci, proiectul este legal.
D-na. Secretar: - E legal din punct de vedere al reorganizdrii, dar in ceea ce privesc motivele

revocdrii acestea intrd in competenla exclusivd a dumneavoastrd ca autoritate
deliberativd. Dumneavoastrd apreciati dacd motivele invocate sunt reale sau
ireale. Revocarea este prevdzutd in contractul de mandat.

Dl. Petrescu: - Contractul de mandat apare in Ordonanla 109 qi noi nu suntem in situafia lui
109.

Dl. Primar: - Doamna Stroescu, sd inteleg cd in aceastd situatie speciald cAnd societatea este

in insolvenfA gi iqi desfbqoard activitatea sub supravegherea administratorului
special, cele dou[ autoritdti - Consiliul Local qi Primarul - sunt exonerate de

la orice rdspundere? Mai au atribufii de a controla, verifica bunul mers al
lucrurilor sau aqteptSm sd falimenteze? }i4:ai avem vreo r6spundere in aceastd

privinld? Avem vreo rdspundere, vreo responsabilitate pentru scoaterea din
insolventd? Consiliul Local qi Primarul sunt exonerati de orice rdspundere?

D-na. Secretar: - Da. Scoaterea din insolventd depinde foarte mult de planul de reorganizare
care a fost prezentat Consiliului Local.

Dl. Petrescu: - in situalia de faj[ unul din cei de la masa credalE dacd nu qi-a primit banii
poate sd ceard falimentul fErd Primar sau Consiliu Local, iar evitarea acestei
probleme este punctul de vedere al lui SIOMAX.
- Cum vede SIOMAX perspectiva unitAlii?

Dl. Cojocaru: - Consider cd acest proiect de hotSrdre nu este intocmit corect chiar dacd se

spune cd este legal. El trebuia imp6r[it in doud. Mai mult nu avem adresd de la
SIOMAX. Deci, nu se poate lua nicio decizie. Domnul administrator special

nu a putut s[ facd nimic ftrdaceavizda administratorului judiciar.
- lntreb pe doamna Gina, in condiliile in care Adunarea General[ compusd

din 9 membri pentru un mandat de 4 ani s-a suspendat in 2014 ce s-a
int6mplat de atunci?

D-na. Secretar: - Mandatul reprezentanlilor aclionarului in AGA nu a fost cu termen. Au fost
nominalizali qi consilieri locali care nu se mai regdsesc in actuala componen!5
a Consiliului Local. in cazul in care administratorul judiciar ar fi cerut
convocarea AGA in condiliile prevdzute de lege ar fi trebuit sd fie
reorgarizata AGA in condiliil e ut. 64n3 de la 9 la 2 persoane.

Dl. Cojocaru: - Nu mai exist[ AGA, doamna Gina, cum sd o reorganizdm?
D-na. Secretar: - AGA existl dar activitatea a fost suspendatd.
Dl. Pirvulescu: - AGA este necesardin cazul convocdrii unei qedinle de cStre SIOMAX.
D-na. Secretar: - Da.
Dl. Pirrulescu: - Dacd SIOMAX nu convoac[ gedin{d noi stabilim AGA degeaba.
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Dl. Primar: - Sunt multe nereguli acolo.
D-na. Secretar: - in conditiile in care administratorul special ar intra sub incidenta legi,

administratorul judiciar ar trebui sd sesizeze qi s-ar aplica sancJiunile
prevdnfie.

Dl. Petrescu: - Dar nu face nimic fhrl administratorul judiciar.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, RaJ Jana Daniela gi Iorga Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Sanda Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard
Nelu, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Collatu Neghind
Constantin, Petriqor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat Proiectul de hotlrAre a fost votat cu 7 voturi
,,pentru" gi 11 ,,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlr6re nu a indeplinit numirul necesar de voturi pentru

adoptarea hotdrArii.

9. Proiect de hotlrire privind acordarea unui ajutor financiar doamnei
Pantelimon Elena, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdr6re qi precizeazd cd a fost discutat in comisii qi a fost
avizat favorabil cu amendamentul: ,,Suma de 13412 lei necesard acorddrii
ajutorului financiar va fi prevdzutd, la rectificarea bugetului local pe anul
20t9".

Dl. Pregedinte: - Dac[ sunt discufii vd rog si v[ inscrie{i la cuvAnt. Dacd nu sunt discutii supun la
vot proiectul de hotdrAre cu amendamentul ftcut in comisii. Cine este pentru?

in o.ma votului exprimat Proiectul de hot[rffre a fost votat cu unanimitate de

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

10. Probleme curentel
1. Raportul Anual intocmit de ADIA GORJ - privind activitatea desfi;urati de

APAREGIO GORJ S:A. in 2018, inregistrat la Primlria Municipiului Motru
sub nr. 29365106.08.2019;
S-a luat act.

2. Adresa S.C.CORALIFARM SRL, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
545t12.08.2019;

Dl. Preqedinte: - Din adresd am inleles cd s-a cumpdrat 142 m.p. teren de la domnul Brdiloiu,
clddirea este construitd pe 193 m.p. $tiu cd a fost proiect de hotdrdre prin
care s-a dorit concesionarea a incd 250 m.p. dar proiectul de hotdrdre nu a
trecut. Care este situatia?

D-na. Secretar: - Aici nu se pune problema unei concesiuni. Domnului Geamdnu i s-a

concesionat suprafata de 249 m.p. teren ca urrnare a contractului de vdnzare

- cumpdrare a constructiei. Terenul I-a avut concesionat CORALIFARM
SRL. Problema este cd prin adresd se solicitd s[ se concesioneze pe o
suprafati de teren pe care domnul Geaminu are contract de concesiune.

Dl. Geamdnu: - Am un contract prin care se specificd c[ mi-a vdndut construc]ie in
suprafafd de 250 m.p.

D-na. Secretar: - In total se ocupl 343 de m.p. dar autorizalie de construire este doar pentru
o suprafa{d de 143 m.p.

Dl. Geam[nu: - Eu am cerut diferen{a pentru tot spa}iul ocupat.
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D-na. Secretar: - intr-adevdr acum doud luni a fost un proiect de hotirdre pe ordinea de zi
pentru concesionarea unei suprafele de 450 m.p., dar proiectul de hot5rAre a
fost retras de pe ordinea de zi a gedintei.

Dl. Primar: - D-na VSduva va face o analizd. a tuturor documentelor gi o va prezenta
Consiliului Local.

3. Adresa nr. 71105.08.2019 a Sindicatului Liber Dreptatea din Direc{ia Publicl
Motru, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 538/05.08.2019;
S-a luat act.

4. Adresa domnului Vasile Criqan inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
s19t31.07.2019;
S-a luat act.

5. Adresa domnului Rovenfa Valentin, reprezentant al grupei sindicale 
^poli{iqtilor locali, inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr. 558/20.08.2019;

Dl. Pregedinte: - Prin adresd se solicit[ acordarea indemnizatiei de hrand pentru angajafii
Poliliei Locale.

Dl. Primar: - Legea nr. 15312017 prevede acordarea indemnizatiei de hrand pentru
personalul plitit din fonduri publice, cu exceplia Poli(iei Locale care,
potrivit legii, benefrciazd. de drepturi de hrand in temeiul Ordonanlei
Guvernului nr. 26 I 199 4.

- Am stabilit ca aceste drepturi sd le acorddm in trimestrul tV dupd
rectificarea bugetului. Nu este vorba cd le d6m sau nu le d5m, pentru cd
este obligativitate conform Legii nr. 153. inainte prin legea nr. 17112015
se putea acorda norrna de hrani personalului Poliliei Locale, iar acum in
baza Ordonanfei I l4l20l9 suntem obligali sd le acordim.

6. Raport semestrial privind activitatea de solu(ionare a peti{iilor ianuarie - iunie
2019;
S-a luat act.

7. Adresa nr.28923102.08.2019 a reprezentanfilor a cinci firme comercialel
Dl. Preqedinte: - Prin adresd se solicitd realizarca unei alei de acces auto in zona Piala

Centrald.
D-na. Costina: - Vreau sd se refaci aleea pentru cd din anul 1992 de c6nd sunt acolo nu s-a

modernizat nimic. Cdnd ploud gi cdnd se topegte zdpada in zond b[ltegte apa,

fbc6nd imposibild chiar qi circulalia pietonald.
Dl. Cojocaru: - Pentru solu{ionarea problemei ridicate in adresd pentru luna viitoare trebuie

sd se initieze un proiect de hotirdre gi s[ se prindd in buget.

8. Adresa nr.6750123.08.2019 a S.C. Direc{ia Publicl Motru S.A. inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 561123.08.2019.

Dl. Preqedinte: - Prin adresl se solicitd paza ut Polilia Locald la $trand in extrasezon gi Stalia
de Sortare. Eu nu spun sd se desfiinleze posturi de la Polilia Locald dar
vreau sd presteze ceea ce am votat. Polilia Locald sd facd servicii pe cele
patru categorii de activit5ti (ADPP, Disciplina in constructii, activit6ti
comerciale qi circulatie) nu pentru pazd.

Dl. Dobric6: - Direclia PublicS nu are in organigramd posturi de pazd, fapt pentru care nu
poate asigura paza la cele doud obiective. Dac[ se doregte acest lucru de
cdtre Direclia Publicd trebuie modificatd organigrama, achizifionat
echipament, bani pentru plata salariilor.
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Dl. Pregedinte: - Cum sd pdzim cu Polilia Locald?
Dl. Dobric6: - Atunci primdria sd pldteascd firmd de pazd, pentru asigurarea securitAfli la

obiectivele pe care le deline. Sd facd primdriapazal
Dl. Preqedinte: - Sd fac6!
Dl. Dobric6: - Pentru acest lucru trebuie sd impuneti dumneavoastrd.

- Noi v-am anunlat pentru ci sunteti proprietarul obiectivelor.

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declard inchise lucrlrile qedinlei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de 29.08.2019, fapt pentru care se incheie prezentul

proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
SANDA ION

AR,
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