
Proces - verbal

incheiat azi 31.01.2018 cu ocazia gedinlei extraordinare a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli 18 consilieri locali din totalul de 18 in func1ie. La gedinld participd

domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar - Stroescu Gin4 domnul popescu Daniel -
Director Direclia de Culturi. doamna V5duva Angela - $ef Serviciu C.S.p.L.p.p.M.. doamna
Luca valeria - $ef serviciu Public de Asistenta qi Proteclie Sociali- domnul piun Marian -
$ef Serviciu R.U.I.P.P.C., doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al consiliului Local Motru, domnul Iorga Ion - supleant pe listele
Partidului Uniunea Nalionald pentru Progresul Romaniei gi cetdleni ai municipiului Motru.

Publicitatea gedinlei a fost efectuate prin publicarea la televiziunea locald.
D-na. Secretar precizeazi cE;edinJa este statutarl. fiind prezenli 18 consilieri locali din cei

l8 in func{ie, fapt pentru care lucrdrile pot incepe.
Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte de hotdrdre. Justificarea urgenlei este
fdcutii de domnul Primar pentru 7 proiecte de hotiirdre. pentru celelalte
proiecte domnul Primar va motiva urgenta in gedinld, iar Consiliul Local, ca
autoritate deliberativi" va decide dacd proiectele de hotar.are respective vor
fi dezbdtute.

D-na secretar menlionez6 cd proiectul de hoterare de la primul punct de pe ordinea a fost
completat prin H.C.L.nr. 178/2017 , astfel incat nu se mai justificd proiectul
de hotdrdre de modificare qi completare a H.C.L.nr. 1122.06.2016.

D-na Secretar invitd pe d-na preqedinte de qedinld sd preia lucrdrile gedinlei.
D-na. Pregedinte: - Dd citire ordinii de zi gi la fiecare proiect de hotiirrire doreste sa se

motiveze urgenla.
- In temeiul art. 39,

21512001, republicatd qi
gedinld extraordinard, in
gedinlI Consiliu, avrind la

alin.2 din Legea administraliei publice locale, nr.
actualizall, se convocd Consiliul Local Motru in
data de 31 ianuarie 2018, orele 1600. in sala de

Ordinea de zi
1. Proiect de hotiirire pentru modificarea gi completarea H.c.L. Motru nr. I din 22

iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in
Consiliul Local al Municipiului Motru, inifiator - primar Jianu Gigel;

Proiectul de hotdrrire este retras de iniliator avind in vedere precizdrile doam-nei secretar cu
privire la acest proiect.

2. Proiect de hotirire privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Iorga lon, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Viceprimar: - Se impune validarea in aceastd gedinti pentru funclionarea consiliului
Local Motru cu toji cei l9 consilieri.

D-na. Secretar: - Nu a fost motivati urgenja in scris, dar proiectul de hotdnire se poate
dezbate.

Dl. Petrescu: - Insist pe aceasta chestiune de legalitate, sr nu avem probleme la prefecturi
legate de validarea mandatului. Legea spune cd validarea se face in prima
gedinli ordinard.

- Doamna Secretar, se poate valida mandatul in aceastd gedinJi?
D-na Secretar: - Potrivit art.9, alin.2 din legea 39312004 calitatea de consilier local sau de
consilier judelean inceteaza de drept. inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in
cazurile prevdzute la litera a-h^l, gi respectiv.
La litera h^l) pierderea catitalii de membru al partidului politic sau al organizaliei
minoritaflor nalionale pe a cdrui lista a fost ales;

I



in cazul nostru suntem in situalia prev5zutd la art.9, alin.2, lit. h^l. in acest sens
Prefecol a emis Ordinul nr. 316/15.12.2017 privind constatarea incetdrii de drept a
mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru, judetul Gorj,
al domnului Glomnicu Alexandru ca urnare a pierderii calitAlii de membru de pa(id pe lista
c5ruia a fost ales gi declararea ca vacant a respectivului mandat de consilier local.

- Consiliul Local, in calitate de autoritate deliberativi, are competenla sa
valideze mandatul urmdtorului supleant de pe lista partidului. in acest sens avem constituita
Comisia de validare conform HCL nr. 112016 ce a fost completatd prin HCL rr. 17812017 .

- Textul de lege, cu privire la prima gedintd ordinard, se referd strict la situaliile
de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, cu exceplia cazului
prevAzut la art. 9 alin. (2) lit. h^1) , in care ne aflim noi. Nu ne condi{ioneazd legea de
validare intr-o gedin{i ordinarE, insd trebuie justificatl urgenla pentru gedinla extraordinard.

- AvAnd in vedere cd domnul Iorga Ion indeplinegte condiliile pentru a fi validat,
lucru ce va fi verificat gi de Comisia de validare, aceasta avAnd calitatea de a verifica
documentele domnului Iorga Ion, nu este drept ca s[-l lipsim de dreptul de a fi validat in
cadrul Consiliul Local, mai ales cd este nevoie ca acesta sd-se deslEgoare activitatea in mod
legal cu toti cei 19 membrii. Nu vid impedimentul de a fi validat mandatul domnului Iorga
Ion in cadrul gedinlei extraordinare de astdzi, avdnd in vedere qi urgenta motivatd de cdtre
domnul Viceprimar 9i de cltre domnul Primar.
Dl. Petrescu: - Doamna Pregedinte, in concluzie, vreau sd se menlioneze in procesul verbal ci

mandatul de consilier local al domnului Iorga Ion poate fi validat in aceastd
gedinld. Noi vorbim de legalitatea qedintei de astizi. Plenul a hotirAt
legalitatea acestui proiect avdnd in vedere necesitatea funclionlrii Consiliului
Local cu toti membrii.Domnul Iorga Ion are toate drepturile pe aceasti
Eedinld.Si nu avem iar sesizdri la Prefecturl pe aceastd temd.

D-na. Secretar: - In gedinla ordinard a fost hecut pe ordinea de zi acest proiect de hotdrdre.
dar avdnd in vedere cd gedinla nu s-a putut desfEgura, tinind cont de urgenla
justificatd de domnul Primar gi domnul Viceprimar gi punctul meu de vedere
cu privire la legalitatea adoptirii acestui proiect de hotdrAre in cadrul unei
qedinle extraordinare, nu vd impedimentul.

Dl. Cojocaru: - Doamna Secretar, intrebarea domnului Petrescu a fost simpld. Putem sd-l
validim intr-o qedinjdextraordinari?

Dl. Viceprimar: - Da, este urgent5. Consiliul Local trebuie sd funclioneze cu toli cei 19

membri.
Dl. Primar: - Nu sunt piedici legislative ca acest proiect de hotdrdre sd nu fie pus pe

ordinea de zi a qedinlei, existd Ordinul Prefectului.
Dl. Cojocaru: - Dumneavoastrd puteali s5-i spuneli simplu domnului Petrescu ca nu este

nicio lege care interzice validarea intr-o $edinle extraordinara.
D-na. Secretar: - Am rdspuns simplu domnului Petrescu cd fiind vorba de o exceptie nu se

interzice gi nu se precizeazi cI validarea mandatului de consilier se face in
cadrul unei qedinJe ordinare, insi in cadrul unei qedinte extraordinare trebuie
justificatl urgen{a. Pentru desfEsurarea in bune conditrii a activitefi Consiliului
Local apreciez cA trebuie validat mandatul domnului Iorga Ion in aceastd

gedinl5 de consiliu local. Este gi practicd in sensul acesta. Existl qi Decizia
Inalte Cu4i de CasaJie qi Justilie nr.4512017, publicati in Monitorul Oficial,

$i alte hotlrari ale consiliilor locale de validare a mandatelor de consilier local
in cadrul qedinlei extraordinare.

3. Proiect de hotirire privind aprobarea documentatiei DALI pentru obiectivul
,,Reabilitare termici a Casei de Culturi Motru", ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotdrAre este o urgentrA. Se fac demersurile in vederea oblinerii
finanldrii pe fonduri europene. Urgenla am motiva-o gi in convocator.
4. Proiect de hotirire privind aprobarea aderirii UAT comuna Dinciuleqti qi UAT

comuna Schela la Asocia(ia de Dezvoltare Intercomunitari de utiliti{i publice



pentru serviciul de alimentare cu apii Ei de canalizare .ADIA" Gorj, ini(iator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotdrire a fost pe ordinea de zi a gedinlei ordinare. Nu este
o urgenl5 in sensul cd UAT - urile nu sunt incluse in ADIA, nu fac parte din
MASTERPLAN. Dacd nu se doregte a fi discutat il retrag.

Dl. Viceprimar: - Putem ajuta APAREGIO sd-i preia mai repede pentru a intocmi
documentalia necesara aderArii.

5. Proiect de hotiirire privind acordarea unui ajutor financiar domnului Zamfir
Barbu, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotEriire acordd un ajutor financiar domnului Zamfir Barbu a
cdrui solie a decedat in Italia gi ajutorul este necesar pentru acoperirea unei
p54i din cheltuielile de repatriere.

6. Proiect de hotirire privind acordarea unui ajutor financiar domnului Surdu
Daniel Dumitru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotEr.ire acordd un ajutor financiar domnului Surdu Daniel
Dumitru. un tanar care a suferit un accident rutier, fiind operat la coloand.
Are ganse de recuperare.

Dl. Petrescu: - Este un taner care se poate recupera gi meritA ajutorul.
7. Proiect de hotirire privind actualizarea Contractului de Delegare a Gestiunii

Serviciului Administrarea Domeniului Public ai Privat din municipiul Motru
nr.4488115.02.201I, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotdrdre este o urgenlA in sensul cd in urma controlului Cur{ii de
Conturi s-a ldsat o misurd, in acest sens. cu termen pdnl la 3l.ianuarie 20'l 8.

8. Proiect de hotirire privind modificarea art.2 al H.C.L. nr. 29126,02.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care aparfin domeniului public al
Municipiului Motru, insugit prin H.C.L.nr.49ll999, atestat prin H.G.nr.
97312002 privind atestarea domeniului public al Jude{ului Gorj, precum gi a
municipiilor, oragelor qi comunelor din Jude{ul Gorj, cu modificiirile gi
completirile ulterioare - Anexa 3, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotlrdre este o urgenlA avAnd in vedere cd a fost deschisd Axa
pentru finanlarea pe fonduri europene.

9. Proiect de hotirire privind modificare art.2 al H.C.L. nr. 151/31.10.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
Municipiului Motru, insugit prin H.C.L.nr.49ll999, atestat prin H.G.nr.
97312002 privind atestarea domeniului public al Jude(ului Gorj, precum qi a
municipiilor, oraqelor qi comunelor din Jude{ul Gorj, cu modificlrile qi

completirile ulterioare - Anexa 3, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Primar: - Proiectul de hotdrdre este o urgenl5 ce const?i tot in accesarea de londuri

europene.
10. Proiect de hotirire privind aprobarea retelei unitifilor de invitimint

preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor funcfiona in
anul qcolar 2018 - 2019, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotdrAre este o urgenti pentru ca Releaua qcolari se aproba in luna
ianuarie.

ll.Proiect de hotlrire privind transmiterea qedin(elor ordinare ale Consiliului
Local Motru in direct de citre un post de televiziune jude(ean, inifiator -
Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Cojocaru: - Acest proiect nu prea arati a fi o urgenld.
Dl. Viceprimar: - Este punctul dumneavoastri de vedere. Se vor prinde sumele in buget.
Dl. Popescu: - Doamna Secretar. prezintl urgenld?
D-na. Secretar: - Domnul Viceprimar a motivat urgenla. Se va aproba bugetul local pentru

anul 201 8 gi sumele vor fi prinse in buget.



Dl. Cojocaru: - Se poate face rectificare de buget.
D-na. Secretar: - Nu imediat.

12. Proiect de hotirire pentru modificarea art. I din H.C.L. Motru nr.
131127.07.2017 privind stabilirea indemnizaliei lunare a consilierilor locali in
cadrul Consiliului Local Motru pentru periaoda 1 iulie 2017 - 31 decembrie
2021, initiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Viceprimar: - Proiectul de hotdrAre este o urgenla avdnd in vedere cd salariul minim brut
pe tard a crescut qi concomitent qi indemniza{ia domnului Primar.

13. Proiect de hotirire privind majorarea indemnizaliei Administratorului Special
la S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A. - domnul Corcoali Eugen, ini{iator - Viceprimar
Morega Costel Cosmin;

Dl. Viceprimar: - Proiectul de hotdrdre este o urgent5 avdnd in vedere cd au trecut
contribuliile la angajat.

14. Proiect de hotirire privind evaluarea performan(elor individuale ale
Secretarului Municipiului Motru, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 3l
decembrie 2017, ini{iatori - consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drighici Dorel,
Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru Ei Ra{ Jana Daniela;

D-na. Ra1: - Retragem acest proiect de hotirdre.
15. Proiect de hotlrire privind aprobarea propunerii privind evaluarea

performanlelor individuale ale Secretarului Municipiului Motru, pentru
perioada 0l ianuarie 2017 - 3l decembrie 2017, ini{iatori - consilierii locali:
Morega Costel Cosmin, Sanda Ion Ei Petrescu llie;

Dl. Viceprimar: - Proiectul de hotdrdre este o urgenla avdnd in vedere cd legea prevede ca

termen 31 ianuarie. Suntem la data limitS.
D-na. Pregedinte: - in afara ordinii de zi avem un Proiect de hotlrAre gi anume:

Proiect de hotir6re privind modificarea Inventarului bunurilor care aparlin
domeniului public al Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L. Motru nr.49l1999,
atestat prin H.G. nr. 97312002 privind atestarea domeniului public al Jude(ului
Gorj, precum qi a municipiilor, oraqelor gi comunelor din Jude(ul Gorj, cu
modificirile qi completlrile ulterioare - Anexa 3, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Primar: - Proiectul de hotlrire este o urgenl5 ce constd in accesarea de fonduri europene.
D-na. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentat5, Idrd proiectele de hotdrire care
au fost retrase de la punctele 1 gi 14.

In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18).

D-na Pregedinte: - Trecem la dezbateri.
l. Proiect de hotlrAre pentru modilicarea qi completarea H.C.L. Motru nr. I din

22 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in
Consiliul Local al Municipiului Motru, initiator - Primar Jianu Gigel;
Proiectul de hotdrdre a fost retras de c6tre ini{iator.

2. Proiect de hotlrAre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Iorga lon, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

D-na Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
D-na Pregedinte: - Rog Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali sd se retragl

pentru a analiza dosarul domnului Iorga Ion.
Comisia de validare se retrage pentru deliberare.

in timp ce Comisia de validare delibereazi, domnul consilier local Stelian Vasile
p5resegte sala de qedin15. avdnd o problemi de familie.
Sunt prezenli 17 consilieri locali.
Dl. Mirsu: - Sunt indeplinite toate condiliile prevazute de lege pentru validarea mandatului

de consilier local al domnului Iorga lon.



Domnul Mirqu Vasile, in calitate de pregedinte al Comisiei de validare a mandatelor
de consilieri locali, citegte procesului verbal incheiat de Comisia de validare.
Procesul verbal de validare este depus la aparatul permanent pentru pestrare la dosarul de

Eedinld.
D-na. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotirAre aga cum a fost redactat. Cine este
pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate
de voturi 

"pentru" 
(17).

D-na Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.
d-na secretar il invit[ pe domnule lorga, sd depund jurimintul qi explici modaliatea de

depunere a j urdmintului.
Domnul Iorga Ion, cu mdna pe Constitulie qi pe Biblie, citeqte jurdmdntul, pronunlS cuvAntul

,,JUR'', dupd care semneazl jurdmantul de credinle in douE exemplare.
Un exemplar se ata$eaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmAneazd domnului

consilier local Iorga Ion.
Consiliul Local al Municipiului Motru are 19 consilieri locali in funclie qi 18

prezenti la gedin{i.

3. Proiect de hotirire privind aprobarea documentaliei DALI pentru obiectivul
,,Reabilitare termici a Casei de Culturl Motru", ini{iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pre$edinte citegte proiectul de hot5rAre.
D-na. Preqedinte: - DacI sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discu{ii

supun la vot proiectul de hot5rare aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

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

4. Proiect de hotirire privind aprobarea aderirii UAT comuna Dinciulegti gi UAT
comuna Schela la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitarl de utilititi publice
pentru serviciul de alimentare cu ap5 gi de canalizare "ADIA" Gorj' ini(iator -

Primar Jianu Gigel;
D-na. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
D-na. Preqedinte: - Daci sunt disculii vA rog sa vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii

supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

lln urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

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

5. Proiect de hotirire privind acordarea unui ajutor financiar domnului Zamfir
Barbu, iniliator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Preqedinte citegte proiectul de hotIrAre.
D-na. Pregedinte: - La comisii s-a stabilit suma de 10000 lei. Daci sunt discutii vd rog sd va

inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de

hotdrAre cu suma stabilita in comisii de 10000 lei.
Cine este pentru?

io u.-a votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

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

6. Proiect de hotirAre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Surdu
Daniel Dumitru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pre$edinte citeqte proiectul de hotdrAre.



D-na. Pregedinte: - La comisii s-a stabilit suma de 15000 lei. Daci sunt disculii vi rog sa va
inscrieti la cuvant. DacA nu sunt discujii supun la vot proiectul de
hotdrAre cu suma stabilitd in comisii de 15000 lei.
Cine este pentru?

io ,r"-, votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru' (18).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotiirdre a trecut.
Dl. Petrescu: - Vreau sd fac o informare Consiliului Local. Este vorba de un tanar care a
suferit un accident rutier, are fracturd de bazin, are fracturd de membre, a suferit mai multe
operalii. Este o chestiune de umanitate. Am insistat pentru acest proiect de hotdrare.

7. Proiect de hotlrire privind actualizarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului Administrarea Domeniului Public ai Privat din municipiul Motru
nr.4488115.02.2011, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotirAre.
D-na. Preqedinte: - Daci sunt disculii va rog sI vI inscrieti la cuvdnt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Cojocaru lon gi Petrescu Ilie.
D-na Pregedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Ce a1i adus nou?
Dl. Primar: - In urma controlului Cu4ii de Conturi s-a djspus ca misurd actualizarea

tuturor contractelor de delegare gestiune. In acest sens am constituit o
Comisie din qefii de servicii pentru actualizarea contractelor. Am
convingerea cA membrii Comisiei nu au sclpat nimic.

D-na Pregedinte: - Redeventa a fost stabilitl in gedintele de comisii pentru suma de 450
lei/an.

- Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Nu vId nici mdcar o semnAturd de la societatea Directia Publicd Motru

S.A.
Dl. Primar: - Este modelul contractului. Dacd se aprobl se va completa.
Dl. Petrescu: - Aq vota dacd Direclia Publich ar avea aici un reprezentant.
Dl. Pintea: - Reprezentantul a fost in gedinlele de Comisii.
Dl. Petrescu: - Grupul nostru se abline.
D-na Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotirdre cu rdevenla

de 450 leilan. Cine este pentru?
Consilierii locali: Popescu Ion, Cojocaru Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan

Remus, $urlin (Ardeiu) Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirgu Vasile, Fotescu Valeriu,
Draghici Dorel. Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniela- Bulgariu Cristian
Sanda Ion gi Iorga Ion au votat,pentru".
Consilierii locali:, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia 9i Collatu Neghinl Constantin

s-au ablinut de la vot.
in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 15 voturi

,,pentru' qi 3 
"ab1ineri".D-na. Secretar: - Proiectul de hotArare a trecut.

8. Proiect de hotirire privind modilicarea arl.2 aI H.C.L. nr. 29126-02.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al
Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L.nr.49ll999, atestat prin H.G' nr.
97312002 privind atestarea domeniului public al Jude(ului Gorj, precum 9i a
municipiilor, oraqelor Ei comunelor din Judelul Gorj, cu modificirile 9i

completiirile ulterioare - Anexa 3, initiator - Primar Jianu Gigel;
D-na. Pregedinte citeEte proiectul de hotdnire.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vh rog sa vd inscrieli la cuvdnt. Daci nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotlr6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?



io ,.-" votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

9. Proiect de hotirire privind modifictrea rrt.2 al H.C.L. nr. 151/31.10.2013 prin
completarea Inventarului bunurilor care apa4in domeniului public al
Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L.nr.49ll999, atestat prin H.G.nr,
97312002 privind atestarea domeniului public al Jude(ului Gorj, precum qi a
municipiilor, oraqelor qi comunelor din Jude{ul Gorj, cu modificirile Ei
completirile ulterioare - Anexa 3, initiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citeEte proiectul de hotlrdre.
D-na. Pregedinte: - DacI sunt discutii vd rog si vi inscrieli la cuvdnt. Daci nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

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

10. Proiect de hotirire privind aprobarea retelei unitifilor de invifimint
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor funcfiona in
anul gcolar 2018 - 2019, initiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vI rog sA vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discu(ii

supun la vot proiectul de hottrrire a;a cum a fost redactat. Cine esle pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi 
''pentru' 

(18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

11. Proiect de hotiirAre privind transmiterea gedin{elor ordinare ale Consiliului
Local Motru in direct de ciitre un post de televiziune jude(ean, inifiator -
Viceprimar Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvAnt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Draghici Dorel, Negrea Nicolae, Petrescu Ilie

gi Cojocaru Ion.
D-na Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Dr5ghici.
Dl. Drlghici: - PNL va vota acest proiect de hoterare a$a cum a fost iniliat.
D-na Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Mi bucurd aceastl initiativ5. fiind vorba de transparenta Consiliului Local-

in gedinlele Consiliului Local trebuie sI existe o civilizalie cu privire la
cuvdntul luat, la modul de exprimare. Dacd sunt filmate qedintele.

activitatea se va deslE$ura cu mai multd decenti 9i responsabilitate.

Consider cd este binevenitd aceasti iniliativl.
D-na Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.

Dl. Petrescu: - Doamna Preqedinte, stimali colegi, md bucur ce avem acest proiect de

hotdrire pe ordinea de zi. Dezbaterile' fie cd sunt pe un ton mai ridicat'
trebuie si existe. Obiectivul este ca majoritatea se fie....Sunt obignuit cu

materialul PNL. dar transparenta in municipiul Motru e binevenitd. Am
avut posibilitatea in viald sd fiu de mai multe ori transparent. Sunt de

acord sd votAm acest proiect de hotiinire dar am o singurd ingrijorare'
legati de procedura de achizilie. Cred cd se va termina mandatul 9i
qedinple nu se vor televiza. Suntem o echipd intr-o institulie serioasd 9i

trebuie sd facem ca lucrurile sd funclioneze. Suntem responsabili moral



pentru ce se inlample in Consiliul Local. Petrescu nu are ce pierde. Ca gi
concluzie, grupul nostru voteazi acest proiect de hotir.ire.

D-na Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Fac amendament la acest proiect de hotdr6re. Sunt de acord cu proiectul

de hotirAre dar consider cI trebuie modificat gi Regulamentul
Consiliului Local Motru. Este vorba de achizilia de servicii. Avem vreun
contract cu vreo televiziune?

Dl. Primar: - Nu. Achizilia se va face de pe SEAP.
Dl. Cojocaru: - Noi ne filmdm pe banii contribuabililor? Fac amendament ca art. 2 sd fie

modificat. Sd fie fEcutii transmiterea gratuit. Toat5 lumea vrea
transparenlA.

- In Regulament nu avem nici filmare gi acum facem filmare in direct?
Dl. Petrescu: - Nimeni nu vine si filmeze gratuit.
Dl. Cojocaru: - Au mai venit gi hlmat gratuit.
Dl. Petrescu: - Micar bani pentru benzine trebuie si le dim.
Dl. Cojocaru: - Cetdtenii vor spune cd filmdm pe banii lor.
D-na Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Cojocaru. Cine este pentru?
Consilierii locali: Popescu Ion gi Cojocaru Ion au votat,,pentru'.
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin (Ardeiu)
Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirgu Vasile, Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea
Dumitm, Negrea Nicolae, Rat Jana Daniel4 Bulgariu Cristian, Sanda lon, Iorga lon,
Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia gi Colptu Neghinl Constantin au votat
,impotrivii'.

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 2 voturi,,pentru" li 16

,abfineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul nu a trecut.
D-na Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotlrrire a$a cum a fost redactat. Cine este

pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, $urlin (Ardeiu)
Marilen4 Pin'ulescu Eduard Nelu, Mirgu Vasile, Fotescu Valeriu, Draghici Dorel. Pintea
Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniela" Bulgariu Cristian, Sanda lon, Iorga Ion,
Petrescu llie, Petriqor Florentina Eugenia gi Collatu Neghind Constantin au votat,,pentru".
Consilierii locali: Popescu Ion gi Cojocaru Ion au votat ,impotrivii".

in u.-" votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu 16 voturi
,,pentru" gi 2 voturi ,,impotrivi".

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

12. Proiect de hotirire pentru modificarea art. I din H.C.L. Motru nr.
131127.07.2017 privind stabilirea indemnizaliei lunare a consilierilor locali in
cadrul Consiliului Local Motru pentru periaoda I iulie 2017 - 31 decembrie
2021, ini{iator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vA rog sd vi inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotdrire afa cum a fost redactat. Cine este pentru?

iin urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

13. Proiect de hotirire privind majorarea indemniza(iei Administratorului Special
ta S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A. - domnul Corcoa(i Eugen, iniliator - Viceprimar
Morega Costel Cosmin;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre.



D-na. Preqedinte: - Daci sunt discutii va rog sA vd inscrieli la cuvint. Daci nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotlrAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

14. Proiect de hotirire privind evaluarea performantelor individuale ale
Secretarului Municipiului Motru, pentru perioada 01 ianuarie 2Ol7 - 3l
decembrie 2017, ini{iatori - consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drighici Dorel,
Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru gi Raf Jana Daniela;

Proiectul de hotirdre a fost retras.

15. Proiect de hotiirire privind aprobarea propunerii privind evaluarea
performanlelor individuale ale Secretarului Municipiului Motru, pentru
perioada 01 ianuarie 2017 - 3l decembrie 2017, inifiatori - consilierii tocali:
Morega Coste! Cosmin, Sanda Ion qi Petrescu llie;

D-na. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
D-na. Preqedinte: - Dacd sunt discu(ii ve rog sI vi inscrieli la cuvrint.
S-au inscris la cuvdnt consilierii locali: Raj Jana Daniel4 Negrea Nicolae, Drighici Dorel,

Bulgariu Cristian 9i Pintea Dumitru.
D-na. Pregedinte: - Are cuvdntul doamna Ra].
D-na. Ra1: - Doamna Pregedinte, domnilor consilieri. proiectul de hotiirdre este iniliat

de 3 consilieri locali.
Dl. Viceprimar: - Cei 3 consilieri locali sunt lideri de grup.
D-na. Ra1 - Primarul evalueazi pe baza propunerilor consilierilor locali. Nu ni s-a cerut

pdrerea in aceastd privinF. Domnule Cojocaru, dumneavoastre vi s-a cerut
pirerea?

Dl. Cojocaru: - Dacd am ceva de spus voi lua cuv6ntul.
D-na. Ra1: - V-am intrebat pentru ca noi nu am fost consultali cdnd s-a propus

calificativul.
Dl. Cojocaru: - Acest calificativ este propunerea lor. Daci nu sunt de acord cu calificatiwl

propus, propun altul.
D-na. Ra1: - Fac amendament la acest proiect de hotdrdre. Propun calificatiwl

nesatis{EcItor. Pentnr cd s-au constatat mai multe abateri. Sunt Ho6rari
atacate de Prefecturd, sunt Dispozilii care necesitau viza de legalitate. Sunt
HCL- uri ciqtigate in instanti gi altele aflate pe rolul instanlelor.

Dl. Viceprimar: - Vreau sd vd aduc aminte ca au fost hotlr.iri atacate, dar care au fost
cagigate in instanlI. Sd nu duceli in eroare cetdlenii! Ceea ce spuneli nu

D-na. Ra1:

vd face cinste.
- imi asum. Amendamentul meu este acesta - nesatislecetor.

D-na. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Evaluarea performanlelor individuale ale Secretarului se face de citre

Primar. Dactr Primarul face aceasti evaluare noi de fapt ce discutem,
despre ce discutim? Dacd noi ddm nota, directiva, aici in consiliul local,
Primarul ce mai face in evaluare?

Dl. Viceprimar: - Nu a1i inleles. ..
Dl. Negrea: - Ba am inleles. Este o propunere, dar domnul Primar este evaluatorul.

Conform art.l07, alin.2, evaluarea performanlelor individuale ale
Secretarului o face Primarul.

Dl. Sanda: - Evaluarea nu poate fi lXcutii de o persoane, ci de o comisie.
D-na Secretar: - ... la propunerea consiliului local. de ce nu citili pend la capAt, domnule

Negrea?



Dl. Viceprimar: - La propunerea consiliului local se face evaluarea performan{elor
individuale ale Secretarului de cEtre Primar. Citili pdni la capnt!

Dl. Negrea: - Faceli propunere la ce? Spuneti-mi dumneavoastri cd sunteti iniliatorul
proiectului! Vreau si md ldmuresc. La ce anume faceli propuneri?

Dl. Viceprimar: - Aveti criteriile, aveti notele gi avefi calificativele.
Dl. Negrea: - Faceli propuneri la evaluare. Primarul pe baza criteriilor dd calificativele.
Dl. Negrea: - De multe ori in gedinte, doamna Secretar, nu a dat dovadtr de impa4ialitate

gi de obiectivitate. Un Secretar trebuie si fie impa(ial, si se supuni numai
legii. Acord acelagi calificativ ca gi colega mea, nesatisfrcltor.

D-na Secretar: - Doamna Preqedinte, vd rog sd-mi dati dreptul la replici. Domnule Negrea,
ceea ce ati afirmat este o calomnie. Pe ce vi bazaJi aceastE calomnie?

Dl. Negrea: - Doamna Secretar, ce s-a intimplat cu voturile cdnd a fost scandal in gedinla
respectivi, nu ati numirat voturile Si v-a1i gAndit ulterior ca sd fili mai
fermd. Au fost colegi care au votat gi apoi nu gi-au mai recunoscut votul.
Au fost atunci c6teva proiecte care au picat pentru cd nu ati fost fermd.

D-na Secretar: - Nu, ceea ce spuneti. domnule consilier, vd spun cu toata tlria cI este
nefondat.

Dl. Viceprimar: - Procesele verbale s-au votat. Dace erali nemullumili le puteali contesta.
D-na Ra!: - Am contestat.
D-na pregedinte: - Are cuvintul domnul Bulgariu.
Dl. Bulgariu: - Acord calificativul nesatisfrcdtor.
D-na Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Pintea.
Dl. Pintea: - Acord calificativul nesatisfEcitor. Nu am fost consultali. Era atiit de greu si

ne intrebe gi pe noi?
f)1. Sanda: - Toli funclionarii publici au calificativul ,,foarte bine" gi dim la un angajat

cu vechime de 20 de ani calificativul ,,nesatisficdtor"? Nu e posibil.
Dl. Petrescu: - Doamna Pregedinte, nu ag fi dorit sd iau cuvdntul dar treim nigte chestiuni

complicate. Nu inteleg aceastd rautate impotriva acestei doamnei Secretar.
Este vorba de un proiect de hotdrAre qi aveti dreptul sd-l votati sau nu. Cu
privire la acest proiect de hotirAre suntem alituri de domnul Sanda 9i
domnul Viceprimar qi ne asumdm proiectul de hotdrire pentru
obiectivitate. Obiectivele sunt stabilite pe procedurd. Daci obiectivele sunt

stabilite noi trebuie sd acorddm calificativele. Nu este corect ca un
Secretar si fie hd4uit in aceastd unitate administrativi de un grup.

D-na Pregedinte: Supun la vot calificativul nesatisficdtor. Cine este pentru?
Consilierii locali: Drlghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniela 9i
Bulgariu Cristian au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin (Ardeiu)
Marilena" Pirvulescu Eduard Nelu, Mirqu Vasile, Fotescu Valeriu, Popescu lon. Cojocaru
Ion, Sanda lon, Iorga lon, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi Colptu Neghind
Constantin au votat ,,impotrivi".

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 5 voturi 
',pentru" 9i 13

voturi ,,impotrivi".
D-na. Secretar: - Amendamentul nu a trecut.
D-na Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este

pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus. $urlin (Ardeiu;
Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirgu Vasile, Fotescu Valeriu, Sanda lon, Iorga lon,
Petrescu llie, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin, Popescu Ion 9i
Cojocaru Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Drighici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniela.
Bulgariu Cristian au votat ,,impotrivi".
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In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 13 voturi
,,pentru" 9i 5 voturi 

"impotrivi".D-na. Secretar: - Proiectul de hotirire a trecut.
D-na secretar igi cere scuze cI intervine gi mullumeqte consilierilor pentru votul acordat.
D-na. Secretar: - Vi rog sd inlelegeli tensiunea la care sunt supuse. Astezi am venit la
aceaste $edinra de la Institu{ia Prefectului de la comisia de disciplind, nu de la Primdrie. A
cAta sesizare a fost , domnule Primar? a treisprezecea?
Dl. Primar: - Ce faceli doamna Secretar, mi interogati?
D-na. Secretar: - Nu. intreb ca gi informare.
Dl. Viceprimar: - Probabil va ruma sa mearge la comisia de disciplind doamna Lonea.

doamna Ursoniu gi apoi noi consilierii locali.
D-na. Secretar: - Dupd efortul ce se depune la Aparatul Permanent gi dupi munca ce o

prestez in aceas6 institulie nu este corect ce se intdmpll domnula Primar,
cunoa$teli foarte bine volumul meu de munc5. Nu este corect ca si fiu
hl4uita in acest fel. Mullumesc domnule Primar gi domnilor consilieri PNL.

16. Proiect de hotirAre privind modificarea Inventarului bunurilor care apar(in
domeniului public al Municipiului Motru, insuqit prin H.C.L. Motru nr.49l1999,
atestat prin H.G. nr. 97312002 privind atestarea domeniului public al Jude(ului
Gorj, precum Ei a municipiilor, oraEelor li comunelor din Jude(ul Gorj, cu
modificirile qi completirile ulterioare - Anexa 3, inifiator - Primar Jianu Gigel;

D-na. Pregedinte citeEte proiectul de hotdrire.
D-na. Preqedinte: - Dacd sunt discutii ve rog sA vd inscrieli la cuvAnt. Dacd nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hoterare a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,pentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirflre a trecut.
Dl. Ardeiu: - Domnule Primar, luali misuri cu instalalia video a oragului.
Dl. Primar: - S-a rezolvat. A fost arsi sursa, dar s-a achizilionat alta.
Dl. Mirgu: - Domnule Primar, in perioada urmatoare vor fi disculii legate de bugetul

local. Vd rog sd emiteli o Dispozitie cdtre Serviciul Buget, Finan{e.
contabilitate pentru a aduce la cunogtinfa Consiliului Local:

l. Execulia bugetului pe anul 2017 pe cele doui secliuni de dezvoltare gi

de functionare;
2. Din balanp economicd - facturi, sume aflate in cont la 31.12.2017.

Dl. Primar: - Nicio problemA. Este anunl pe site pentru dezbaterea publicd a bugetului.
Cetilenii pot face propuneri pentru ca acestea sd fie prinse in buget.

D-na. Preqedinte: - Nemaifiind alte disculii gi puncre pe ordinea de zi, declar inchise
lucrlrile qedinlei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 31.0'1.2018.

Lucrlrile gedinlei au fost declarate inchise fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

Preiedinte de qedin(i,
$urlin Marilena

tar,
u Gina
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