
Proces - verbal

incheiat azi 09.01.2020 cu ocazia convocirii qedinlei extraordinare de indati a

Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut telefonic.
Sunt prezen[i l0 consilieri locali: Bulgariu Cristian, Collatu Neghind

Constantin, Petrigor Florentina Eugenia, Draghici Dorel, Fotescu Valeriu, Pintea
Dumitru, Negrea Nicolae, Sanda Ion, Ra! Jana Daniela qi Iorga Ion din totalul de 19 in
funclie. La qedin{I particip5: domnul Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru,
doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru, domnul Popescu
Daniel - director al Direcliei de Cultur[, Activiti{i de Sport qi Tineret Motru, domnul
Gadau Ion - $ef Serviciu Impozite qi Taxe Locale, domnul Periqoreanu Mircea - $ef
Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, domnul Matei Anton Daniel - Consilier
personal al domnului Primar, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

De la qedinlE lipsesc consilierii locali: Ardeiu R[zvan Remus, Cojocaru Ion,
Mirgu Vasile, Popescu Ion, Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard, Nelu
Petrescu Ilie, Stelian Vasile qi $urlin Marilena.
D-na. Secretar General: - $edinla este statutar6, fiind prezenli un num[r de l0

consilieri locali din totalul de 19 in funcfie, fapt pentru care lucr[rile
se pot desftqura.

- fin6nd cont c[ la qedin{a anterioarl nu a fost ales
preqedintele de gedin{I, vI rog sd face{i propuneri pentru alegerea
unui pregedinte care sd conducd lucrdrile acestei gedin{e.

Dl. Negrea: - Propun pe domnul Pintea Dumitru.
D-na. Secretar General: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea

fEcut[. Cine este pentru?
in ,r.-a votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de

voturi,pentru" (L0).
D-na. Secretar General: - Domnule Preqedinte, v[ rog sd preluali lucrdrile gedinlei.

Dl. Primar precizeazd, cI toate cele qapte proiecte, de pe ordinea de zi a qedinlei, pot fi
dezbdtute qi aprobate avdnd in vedere cd pentru adoptarea hot[rdrilor sunt
necesare maximum 10 voturi, qedinla fiind statutarl prin prezen\a celor l0
consilieri locali.

Dl. Preqedinte citeqte Dispozi[ia nr. 8/09.01.2020 privind convocarea Consiliului
Local Motru in qedin!6 extraordinard deindatl in data de 09.01 .2020, orele 1600, ce se

desflgoar[ in sala de Consiliu, avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrflre privind alegerea pregedintelui de qedinfl pentru a
conduce lucrlrile qedin(elor Consiliului Local Motru in lunile ianuarie,
februarie qi martie 2020, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea scutirii la plati a impozitului pe

clidire gi terenul aferent pentru investifia realizatil pe raza administrativ-

(



teritorial[ a Municipiului Motru de citre SC Nelcar Dam SRL Motru ,

ini{iator Primar - Jianu Gigel;
3. Proiect de hotlrffre privind validarea modificlrilor introduse in structura

bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
1007123.12.2019, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlrffre privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi(iei Primarului Municipiului Motru nr.
1016/30.12.2019, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrflre privind modificarea art.l qi art. 2 din H.C.L.Motru nr.
85 din 31.07.2014, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrire privind acordarea unui mandat special,

reprezentan{ilor Municipiului Motru in Adunarea Generali a

Ac{ionarilor pentru revocarea administratorului special la SC UATAA
Motru SA qi pentru desemnarea unui nou administrator special, ini{iator
Primar - Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrffre privind cesionarea contractului de inchiriere pentru
apartamentului nr. 8, scara D, blocul Tl2, etaj 3, B-dul Trandafirilor nr.
2, Municipiul Motru, 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 votati cu unanimitate de

voturi rrpentru" (10).

1. Proiect de hotlrflre privind alegerea pregedintelui de gedinffl pentru a

conduce lucririle qedin(elor Consiliului Local Motru in lunile ianuarie,
februarie qi martie 2020, ini{iator Primar- Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Vd rog si faceli propuneri pentru alegerea preqedintelui de qedin![.

Dl. Negrea: - Propun tot pe domnul Pintea Dumitru.
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea fEcut6.

Cine este pentru?

tn ,rrma votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de

voturi rrpentru" (10).

2. Proiect de hotlrffre pentru aprobarea scutirii la plati a impozitului pe

clidire qi terenul aferent pentru investifia realizat[ pe r^za administrativ-
teritoriali a Municipiului Motru de cltre SC Nelcar Dam SRL Motru ,

inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd cd acesta este insolit de

Referat de aprobare, Raport de specialitate, Procesul verbal al comisiei mixte.

Dl. Pregedinte: - Dacf, sunt discutii vd rog s[ vd inscrieti la cuvdnt. DacI nu sunt

discu{ii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat.

Cine este pentru?

to u.ma votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de

voturi rrpentru" (10).

3. Proiect de hotirffre privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
1007123.12.20L9, ini(iator Primar - Jianu Gigel;
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Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotlrdre qi intreabd pe domnul Periqoreanu dac[
este legal ceea ce s-a fbcut.

Dl. Periqoreanu precizeazd cd potrivit prevederilor H.G. nr.971120.12.2019, prin care

s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 pentru unele unitd{i
administrativ-teritoriale, municipiului Motru i-a fost alocatd suma

de 3.042,00 mii lei. Conform art. 82 din Legea nr. 27312006
privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se majoreazd sau diminueazd bugetele locale, prin
dispozilie a primarului, cu sumele aprobate prin Hotdr6re a

Guvernului, urmdnd ca la prima gedin!6 a autoritI{ii deliberative sd

se valideze modificIrile respective. findnd cont de cele

menlionate, a fost emisd Dispozilia nr. 1007123.12.2019 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin suplimentare cu suma

de 3.042,00 lei.
Dl. Preqedinte: - Deci, este legal ceea ce s-a fEcut!

Dl. Perigoreanu: - Da, s-au respectat prevederile legii, conform anexei la proiectul de

hotlrdre.
Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum

a fost redactat. Cine este pentru?

io ,,.n a votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (1.0).

4. Proiect de hotlr6re privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi{iei Primarului Municipiului Motru nr.
1016130.12.2019, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi intreabd dacd sunt disculii.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a

fost redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (10).

5. Proiect de hotirffre privind modificarea art.l qi art. 2 din H.C.L. Motru
nr. 85 din 31.07.2014, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre qi intreabd dacl sunt discutii.

Dl. Preqedinte: - VA rog sI faceli propuneri pentru desemnarea teprezentan{ilor

municipiului Motru care si fac6 parte din Adunarea Genetald a

Aclionarilor la S.C. UATAA Motru S.A.

Dl. Collatu: - Propun pe doamna Ra! Jana Daniela.

Dl. Bulgariu: - Propun pe domnigoara Petriqor Florentina Eugenia.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea frcuti pentru doamna Rat Jana Daniela.

Cine este pentru?

i, urma votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de

voturi ,rpentru" (10).
D1. Pregedinte: - Supun la vot propunerea ftcutd pentru domniqoara Petrigor

Florentina Eugenia. Cine este pentru?

in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu unanimitate de

voturi,rpentru" (10).
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hot[r6re cu

propunerile votate. Cine este pentru? 
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io orma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (10).

6. Proiect de hotirf,re privind 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. Preqedinte citegte proiectul de hot[rdre qi intreabd dacd sunt discutii.
Dl. Pregedinte: - DacS nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a

fost redactat. Cine este pentru?

io u.-a votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (10).

7. Proiect de hotirire privind cesionarea contractului de inchiriere pentru
apartamentului nr. 8, scara D, blocul Tt2, etaj 3, B-duI Trandafirilor nr.
2, Municipiul Motru, inifiator Primar- Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre gi intreabd dacd, sunt disculii.
Dl. Preqedinte: - DacI nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot[rdre a$a cum a

fost redactat. Cine este pentru?

ln u.ma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (10).

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte

declard inchise lucrdrile gedin{ei extraordinare de indati a Consiliului Local Motru din
data de 09.01 .2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
PINTEA STRO

+


