
Proces - verhal

incheiat azi 13.12.2018 cu ocaziaqedinJei de indatd a Consiliului Local Motru.
Sunt prezen{i 15 consilieri locali din totalul de l9 in func}ie. La gedin[a participd: domnul

Jianu Gigel - Primar, doamna Stroescu Gina -Secretar, domnul Rldescu - reprezentant S.C.
U.A.T.A.A. S.A., doamna Viduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M, domnul Peri;oreanu
Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanfe, Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana
Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. De la gedinla lipsesc
consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi $urlin
Marilena.
D-na. Secretar: - $edinla este statutard, fiind prezenli un numdr de l5 consilieri locali din cei

19 in funclie, fapt pentru care lucrdrile pot incepe.
Dl. Preqedinte citeqte convocatorul.

Avind in vedere:

Gaze cu efect de Seri ca urmare a mdsurii lisate de Garda de Mediu, in urma controlului
efectuat la SC UATAA Motru SA:

in temeiul art. 39, alin.4 din Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001,
republicati qi actualizati se convoci Consiliul Local Motru in qedinfi de indatl, in data de
13 decembrie 2018, orele 1600 , in sala de $edin{i a Consiliului Local Motru, avind la
ordinea de zi:

1. Proiect de hotirf,re privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin
suplimentare cu suma de 30 mii lei qi bugetului institu{iilor publice qi activitl{ilor
finan{ate integral sau par{ial din venituri proprii pe anul 2018, ini{iator - Primar
Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrire privind acordarea de pachete cadou cu dulciuri
preqcolarilor qi antepreqcolarilor din Municipiul Motru o cu ocazia ,,sirbitorilor
de iarnl" 2018, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirffre privind darea in administrare cltre SC UATAA Motru SA a
obiectivului ,, Cazan de apI caldi termici de 3-4 Gcal/h echipat cu arzltor pe
CLU qi cu posibilitatea de trecere pe gilze naturale qi construc{ia aferentd",
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 votatl cu unanimitate de voturi

,rpentru" (15).
Dl. Cojocaru propune suplimentarea ordinii de zi a;;edinfei cu punctul: ",Stabilirea datei de

desfbqoare a qedin(ei ordinare a Consiliului Local Motru in luna
decembrie 2018", propundnd ca data sd fie 19.12.2018, iar Comisiile de
Specialitate ale Consiliului Local Motru sd se desfrqoare azi, 13.12.2018.

Dl. Collatu men{ioneazd cd in luna noiembrie cdnd s-a fEcut propunere de modit-rcare a datelor
qedinlelor Consiliului Local Motru nu s-a rcalizat acest lucru Ei sus(ine cd
trebuie respectat Regulamentul Consiliului Local Motru qi qedinla sf, se
desftqoare in data de 27 .12.2018.

Dl. Preqedinte susline cd au fost doud incercdri de a se schimba data qedinlelor Consiliului
Local Motru din luna decembrie qi nu s-a dorit acest lucru gi cere sd se
respecte Regulamentul Consil i ului I-oc al Motru.
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Dl. Mirqu - precizeaza cd intotdeauna qedin{a ordinard a lunii decembrie a fost stabilita
inainte de Cr[ciun.
considerd cd este bine ca qedinla ordinard s[ fie stabilita mai devreme de

27.12.2018 qi propune ca qedinlele de Comisii de Specialitate ale

Consiliului Local Motru sd se desfrqoare azi 13.12.2018 9i in 14.12.2018.

Dl. Cojocaru solicitd domnului Preqedinte de qedin{d sd i se supund la vot propunerea fEcutd.

Dl. Primar intreabd pe doamna Secretar daci ordinea de zi a qedin{ei poate fi suplimentatl cu
propunerea domnului Coj ocaru.

D-na. Secretar rdspunde cd se poate suplimenta ordinea de zi dar trebuie respectat tetmenul
prevSzut de lege de 5 zile pentru convocarea Consiliului Local.

Au loc disculii pro gi contra legate de data desfrqurdrii Comisiilor de Specialitate

ale Consiliului Local Motru, domnul Collatu suslinAnd cd nu este de acord, qi la finalul
acestora se stabilegte ca data de desfbqurarea a gedinfelor de Comisii de Specialitate sd rdm6nd
13.I2.20I8, orele 1 7oo.

Dl. Primar - menlioneazd cd totdeauna a incercat s[ giiseascd solu]ii pentru rczolvarea
problemelor qi realizarea proiectelor pentru comunitate prin convocarea a

cAt mai puline qedin{e de Consiliu Local.
precizeazd cd in data de 19.12.2018 va convoca o qedinld de indatd pentru
aprobarea indicatorilor unui proiect pe fonduri, in vederea depunerii
documentaliei qi cererii de finanlare p6nd pe data de21.12.2018 (termen
limita; qi ar fi bine ca qedinla ordinard a lunii decembrie sd se desfrqoare
in data de 19 pentru a nu se convoca incd o datd consiliul local.
menfioneazd cd, la T6rgu - Jiu gedinlele Comisiilor de specialitate se

desfrgoard in aceeaqi zi cu qedinla de plen deoarece Consiliul Local este

suveran asupra deciziilor pe care le ia qi caatare poate sd stabileascd o altf,
datd pentru desfrqurarea qedinlelor.

Dl. Pregedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerea domnului Cojocaru Ion,
care vizeaz[ desfbgurarea gedinlei ordinare a lunii decembrie 2018 in data
de 19.12.2018 qi data de desliEurare a gedinlelor Comisiilor de

Specialitate ale Consiliului Local Motru sa fie 13.12.2018, orele 1700.

in urma votului exprimat suplimentarea ortlinii de zi a fost votatfl cu 14 voturi
,rpentru" qi o ,,abfinere" (domnul Mirqu Vasile s-a ab(inut de la vot).
Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi suplimentat6.

In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de voturi
,rpentru" (15).

Dl. Preqedinte: - Trecem la dezbaterea proiectului de hotardre de pe ordinea de

zt.
1. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin

suplimentare cu suma de 30 mii lei qi bugetului institu{iilor publice qi activit5{ilor
finan{ate integral sau par{ial din venituri proprii pe anul 2018, ini{iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte dd citire proiectului de hotdrAre.
Dl. Preqedinte: - Domnui Periqoreanu sdprecizeze in ce consti rectificarea bugetului local.
Dl. Perigoreanu: - Urmare Actului Adilional nr. 8/88941(14.12.2018 incheiat cu Direc{ia de

Sdndtate Publicd Gorj, .la Contractul de finanJare nr. 13676105.04.2018,
este necesard rectificarea bugetului local prin suplimentare cu suma de 30
mii lei pentru plata cheltuielilor de personal aferente angajafilor cabinetelor
gcolare.

- Unitalile de inv6tf,m6nt mai au de tEcut pl51i gi au solicitat virdri de credite
pe care domnul Primar le poate face in calitate de ordinator principal de
credite, dar pentru transparenld a venit in fala dumneavoastrd.

Dl. Pirvulescu: - Care $coli au cerut?
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Dl. Perigoreanu: - Au cerut vir6ri de credite $coala Gimnaziald nr. 1, Colegiul Tehnic Motru
qi $coala Gimnaziald, nr. 2.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi,pentru'o (L5).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

2. Proiect de hotirffre privind acordarea de pachete cadou cu dulciuri
pregcolarilor qi antepreqcolarilor din Municipiul Motru, cu ocazia,,Slrbitorilor
de iarni" 2018,, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte dd citire proiectului de hot5rdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu{ii vE rog sE vd inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.
D. Pregedinte dE cuv6ntul domnului Sanda.
Dl. Sanda: - Pachetele cadou si le achizilioneze Primdria pentru cd are Compartiment

Achizilii!
- Din finantarea complementard nu putem achiziliona.

Dl. Periqoreanu: - Se achizilioneazd, direct ftrd, a fi ficutd procedura pe SEAP.
Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi,rpentru" (15).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

3. Proiect de hotirire privind darea in administrare citre SC UATAA Motru SA a
obiectivului ,, Cazan de api caldl termicl de 3-4 Gcalih echipat cu arzltor pe
CLU qi cu posibilitatea de trecere pe gaze naturale Ei construc{ia aferentl'',
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - Dacd, sunt discufii vd rog sd vb inscrieli la cuvint. Dac[ nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
i, u.-a votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (15).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot6rdre a trecut.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise luudrile qedinlei de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 13.12.2018, fapt pentru care s-a incheiat
prezentul proces - verbal.

ARDEIU
de qedin(I,
VAN REMUS STR
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