
Proces - verbal

incheiat azi 11.02.2020 cu ocazia convoc[rii qedin{ei extraordinare de indatl a
Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ficut telefonic.
Sunt prezen{i 14 consilieri locali: Ardeiu R6zvan Remus, Bulgariu Cristian,

Collatu Neghind Constantin, Mirgu Vasile, Morega Costel Cosmin, Popescu Ion,
Petrigor Florentina Eugenia, Dr[ghici Dorel, Iorga Ion, Pintea Dumitru, Pirvulescu
Eduard Nelu, Negrea Nicolae, Ra[ Jana Daniela qi Sanda Ion, din totalul de 19 in
func{ie. La gedin{6 participd: domnul Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru,
doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru, domnul Popescu
Daniel - director al Direcliei de Cultur6, Activit5{i de Sport qi Tineret Motru, doamna
Vdduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., domnul Pdun Marian - $ef Serviciu
R.U.I.P.P.C., domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle,
Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru.

De la qedin{d lipsesc consilierii locali: Cojocaru Ion, Fotescu Valeriu, Petrescu
Ilie, Stelian Vasile gi $urlin Marilena.
D-na. Secretar General: - $edin{a este statutari, fiind prezen{i un numlr de 14

consilieri locali din totalul de 19 in func{ie, fapt pentru care lucrdrile
se pot desftqura.

- Domnule Pregedinte, v[ rog s[ preluali lucrdrile qedin]ei.
Dl. Pregedinte citegte Dispozilia nr. 296111.02.2020 privind convocarea Consiliului
Local Motru in qedin{6 extraordinard de indatd in data de l1 .02.2020, orele 1600, ce se

desfrqoari in sala de Consiliu, av6nd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice (Faza
DALI) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul'REABILITARE
$I DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU", inifiator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrire de modificare a HCL Motru nr. 102128.06.2018 - privind
aprobarea proiectului " REABILITARE $I DOTARE COLEGIUL TEHNIC
MOTRU " fi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR 12017 / 10 / 10.1 I 10.2 I
7 REGTUNI, POR t2017 I 10 n0.1, n0.2 tBI $r POR / 2017 110 / 10.1 I 10.2 lrTr,
Axa prioritarl 10 imbunltlfirea infrastructurii educa{ionale, Prioritate de
investi{ii 10.1 Investifiile in educafie, Ei formare, inclusiv in formare
profesionali, pentru dobindirea de competenfe ,si inv[fare pe tot parcursul vie{ii
prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie qi formare, Obiectiv Specific 10.2
Cre;terea gradului de participare la invEflmAntul profesional gi tehnic Ai
invfl{are pe tot parcursul vie{ii, Apel dedicat invi(imintului profesional gi

tehnic qi invi{Irii pe tot parcursul viefii, inifiator Primar - Jianu Gigel;
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3. Proiect de hotiirire privind punerea la dispozifia SC APAREGIO GORJ SA a
terenului pentru construcfia/extinderea/reabilitarea noilor investifii aferente
proiectului 

',PROIECTUL REGIONAL DE DEzvoLTARE A
INFRASTRUCTURII DE .ITA 9T .q.PA UZATA DIN JUDETUL GORJ iN
PERIOAD A 201 4 -2020,,, inif iator Prim ar- Jianu Gigel ;

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

voturi rrpentru" (14).

l. Proiect de hotlrire privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice (f,'aza
DALI) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "REABILITARE
$I DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU", ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre, precizeazd cI acesta este inso(it de inex6,
Referat de aprobare, Raport de specialitate qi intreabd dacd sunt
disculii.

Dl. Sanda: - SI ne prezinte domnul Pf,un in ce constl proiectul de hotlrdre!
Dl. Pdun: - Am primit o scrisoare de clarificare din partea ADR SV Oltenia in

legdturi cu Proiectul ,,Reabilitare gi dotare Colegiul Tehnic Motru"
avdnd in vedere ca UAT municipiul Motru este eligibil pentru
oblinerea de finanlare in cadrul apelului de proiecte, cofinanlarea fiind
de 2o/o din totalul cheltuielilor eligibile.
- Conform O U.G. nr. ll4l20l8, este necesard HCL de aprobare a

documentaliei tehnico-economice qi a indicatorilor tehnico-
economici actualiza\i avdnd in vedere cd Devizul general de lucrdri
care este mult mai mare ca urmare a creqterii salariilor gi a
materialelor.

Dl. Sanda: - Ce se face?
Dl. Pdun: - Reabilitarea cl[dirii Colegiului Tehnic, inclusiv a acoperiqului care

va fi din tabl[ lindab.
Dl. Primar: - Se va reabilita qi atelierul, ce se va dota pentru elevii care inva{I

meserii, cl[direa internat, inclusiv cantina.
- Valoarea, fiind mare, deplqea axa.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum
a fost redactat. Cine este pentru?

in ,r.-a votului exprimat proiectul de hotirflre a trecut, fiind votat
cu unanimitate de voturi ,rpentru" (14).

2. Proiect de hotirire de modificare a HCL Motru nr. 102t28.06.2018 - privind
aprobarea proiectului ,' REABILTTARE $r DOTARE COLEGTUL TEHNIC
MOTRU " qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR I 2017 / f0 / 10.1 I 10.2 t
7 REGIUNT, POR 12017 I l0 ll0.l 110.2 tBI $r poR t2017 I t0 I 10.1 I 10.2 / ITr,
Axa prioritarl 10 imbunltlfirea infrastructurii educafionale, Prioritate de
investifii 10.1 Investi{iile in educafie, qi formare, inclusiv in formare
profesionall, pentru dobAndirea de competenfe qi invi{are pe tot parcursul viefii
prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie ,si formare, Obiectiv Specific 10.2
Creqterea gradului de participare la invlfimAntul profesional qi tehnic qi
invlfare pe tot parcursul viefii, Apet dedicat invl{imAntului profesional gi
tehnic ai invi{irii pe tot parcursul vie(ii, ini{iator Primar - Jianu Gigel;
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ln timp ce domnul Preqedinte citegte proiectul de hotlrdre in sala de qedin(6
intr6 domnul cojocaru Ion, fiind prezenfi l5 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - Daci sunt disculii vI rog sf, vd inscrie{i la cuv6nt. Dacd nu sunt

discutii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat.

i, ,.f;Tr:lt"ltxtilLr, proiectut de hotirare a trecut, fiind votat
cu unanimitate de voturi ,rpentru" (15).

3. Proiect de hotlrflre privind punerea la dispozifia SC APAREGIO GORJ SA a
terenului pentru construcfia/extinderea/reabilitarea noilor investifii aferente
proiectului ,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA $I APA UZATA DIN JUDETUL GORJ iN
PERIOADA2014-2020", ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6r6re, precizeazd cd acesta este inso{it de anex6,
Referat de aprobare, Raport de specialitate gi intreabl dac[ sunt
disculii.

S-a inscris la cuvdnt domnul Sanda Ion.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Sanda.
Dl. Sanda: - Este unul dintre cele mai mari proiecte de investilii in Motru, av6nd

o valoare de 23 milioane de euro. Nimeni nu a sim{it ce a fEcut
Aparegio acum 3 ani cu 9 milioane de euro.
Aparegio are un proiect, Primarul are un alt proiect dar undeva
acestea se intersec teazd.

Dr Primar' :Iffi.]ui::#:cu Aparegio si impreuni cu proiectanlii
noqtri gi ai lor s-a g[sit solu(ia optiml pentru a nu pierde nimeni,
astfel inc6t nu vor fi afectate investiliile nici ale noastre, nici ale
1or.

Dl. Viceprimar: - E un lucru bun cd s-a glsit in7 zile solu{ia ...
Dl. Primar: - Nu in 7 zile,in2 ani.
Dl. Viceprimar: - Doamna V6duva men{ioneazl in Raportul de specialitate de Planul

de situalie pe care il anexeaz[ in xerocopie, dar la map6 nu este.
D-na. Secretar General: - Planul de situalie este anexd la proiectul de hotlrdre dar nu a

putut fi multiplicat pe motiv cd nu avem aparatura necesar[, fiind
vorba de o planqd foarte mare.

Dl. Viceprimar: - Atunci e bine, mdine il voi analiza.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotlrdre a$a

cum a fost redactat. Cine este pentru?
io o.-u votului exprimat proiectul de hotirflre a trecut, fiind votat

cu unanimitate de voturi ,rpentru" (15).

Nemaifiind alte discu{ii gi puncte pe ordinea de zi, domnul Pregedinte declard
inchise lucrdrile qedinlei extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din data de
11.02.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR ENERAL,
PINTEA STROES INA
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