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Proces - verbal

lncheiat azi 14.11.2017 cu ocazia qedinJei exhaordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenti 18 consilieri locali din totalul de 19 in functie, lipsind domnul consilier local
Petrescu Ilie. La gedinta au participat: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Stroescu Gina -
Secretar al Municipiului Motru domnul Popescu Daniel - Director al Direcliei de Culturd
Sport qi Tineret Motru, domnul $tirbu Enaiche - Consilier in cadrul Serviciului
U.A.T.LA.D.C., doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru, cetSleni ai municipiului Motru gi reprezentantii
televiziunii TV SUD.
Dl. Pregedinte: - Av6nd h vedere ci in sald se afld pres4 degi nu ne-a informat nimeni, nu

gtiu dacd domnii au autoriza(ie pentru a filma aceasti gedinli qi nu gtim de
la ce televiziune sunt.

Reprezentant TV SUD: - Suntem televiziunea TV SUD. $edinJa este publicd.
Dl. Pregedinte: - D4 dar avem un Regulament prin care am aprobat cE qedinJele nu se

filmeazi.
Reprezentant TV SUD: - Am transmis qi qedinla de la Tdrgu Jiu qi am decis ca 9i cetilenii de

la Motru sd vadi $edinla in direct, mai ales ca la Motru este un conflict.
Dl. Preqedinte: - Nu e un conllict. Sunt discutii constructive. Supun la vot colegilor dacl

sunt de acord ca qedinla de consiliu sd fie filmati qi mi voi supune
majorit5lii.

- Domnilor consilieri locali, sunteli de acord ca gedinla sd fie transmis[ in
direct?

in urma votului exprimat s-a votat cu unanimitate de voturi "pentru" filmarea qi

transmiterea in direct a qedintei extraordinare a Consiliului Local Motru.
D-na Secretar: - $edinta este statutara, fiind prezenti un numir de l8 consilieri locali fapt

pentru care lucr6rile pot incepe.

Dl. Pregedinte citeqte convocatorul.
in temeiul ar". 39, alin.2 din Legea administratiei publice locale, nr. 215D001, republicati 9i

act:ualizati se convocd Consiliul Local Motru in qedinp extraordinarS, in data de 14 noiembrie 2017,

orele 16m , in sala de gedinti a Consiliului Local Motn! avdnd la

ORDIITTEA DE ZI:

1. Proiect de hotirire privind aprobarea Agendei Culfurale pe anul 2018'
fundamentarea bugetului alocat activitS{ilor cuprinse in Agendi precum Ei

activitilfile dedicate aniverslrii Centenarului Marii Uniri , inifiator - Primar Jianu
Gigel;

2. Proiect de hotlrire pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investifii .Reabilitare qi dotare $coala Gimnaziall nr. I Motru",
inifiator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hottrr6re pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investifii ,,Reabilitare qi dotare Grndini(a cu Program Prelungit nr. I
Motru", inifiator- Primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hotiirire pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investifii ,,Reabilitare gi dotare Gridini{a nr. 7 Motru", ini{iator -
Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 132110.10.2017, in vederea autoriziirii executirii



) ) ',
lucrlrilor de execufie extindere re(ea distribu{ie gaze naturale in Municipiul z-
Motru, Str. Stadionului, pentru Prcda Florea, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Domnul Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

Domnul Pregedinte: - Vom trece la dezbateri.

1. Proiect de hotiirire privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2018,
fundamentarea bugetului alocat activit5{ilor cuprinse in Agendi precum 9i
activitifile dedicate aniversiirii Centenarului Marii Uniri, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Domnul Preqedinte citeste proiectului de hotiirdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotlrire este insolit de Expunere de motive, Raport de specialitate qi 3

Anexe. Daci sunt intrebiri vi rog si vd inscrieti la cuvint. Domnul Popescu este

prezent gi v[ rlspunde la intrebdri.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Cojocaru Ion, Morega Costel Cosmin qi Negrea

Nicolae.
Dl. Preqedinte: - Are cuvantul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Referitor la proiectul de hotlrere, la art. I avem s[ aproblm Anexa nr. I incaresunt

enumerate evenimentele culturale care se vor deslaqura in anul 2018, la art.2 se

aprobd fundamentarea bugetului alocat activitiitilor cuprinse in Agenda Culturald,
conform anexei 2, lar la art. 3 se aprobl activitltile dedicate aniversirii
Centenarului Marii Uniri. conform anexei 3. Intreb pe domnul Popescu. penku ca
se vorbegte de sume, dacl votez anexa 3 a proiectului sumele sunt prinse gi in
Nrexa22

Dl. Popescu: - Da.
Dl. Cojocaru: - V-a configurat cineva Agenda Culturali sau aqa ali fundamentat-o? Care sunt

criteriile pentru stabilirea sumelor din anexA?
- Pe cine a1i consultat cdnd ali propus sumele? V-ati consultat cu o comisie sau a1i

stabilit dumneavoastri?
- Ati avut o Dispozilie de la domnul Primar pentru configurarea acestei Anexe?

Dl. Popescu: - Anexa 3 este cuprinsA in Anexa 2. Agenda Culturald am configurat-o la
cererea Consiliului JudeJean gi a Prefecturii. Prin adresa inaintatA, Consiliul
Judefean a solicitat intocmirea Calendarului Cultural in anul 2018 pentru a fi
transmis in vederea cuprinderii activitiililor culturale, ce se vor desft;ura, in
Agenda Culturali ajudetului Gorj in anul 2018.

Dl. Primar: - Agenda Culturald supusl dezbaterii qi aprobdrii cuprinde toate activitAile
culturale ce se vor desfh;ura in anul 2018. Consiliul JudeJean Gorj
orgatizeazi manifestiiri culturale intr-un progmm comun. Din Agenda
CulturalS a municipiului Motru trebuie sA extragem activitiilile specifice
Centenarului Marii Uniri (activitiilile cultural educative, ateliere de creatie cu
tema ,,Centenarul Marii Uniri - 100 de ani de la Marea Unire") pentru ca

acestea sA se reg6seascd in Agenda Culturald ajudefului Gorj in anul 2018.

Dl. Cojocaru: - Domnule Primar, sunt prevlzuli 100 mii lei pentru Zilele Municipiului
Motru gi 15 mii lei pentru Centenar. Care este legetura dintre Zilele
Municipiului Motru gi Centenar, avdnd in vedere ci sunt prezentate in aceeaqi

rubrici? Cei 15 mii lei intrl in cei 1 00 mii lei prevdzuli pentru Zilele
Municipiului Motru?

Dl. Primar: - Da, qi sumele sunt defalcate pe fiecare activitate in parte.

Dl. Cojocaru: - Cheltuielile trebuie detaliate. DacI fac un total al sumelor pentru Centenar
nu bate cu restul. Banii ii folosili pentru Centenar sau pentru Zilele
Municipiului Motru?

Dl. Popescu: - Suma bate. Dacd adunali sumele prezentate la punctul 20 din Anexa 2 unde

sunt prevdzuli 100 mii lei pentru Zilele Municipiului Motru, o sA vedeli cA

suma este defalcat2i exact ca in anexa 3 , punctul 6 gi anume: pentru spectacole
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de muzicd populartr qi uqoari sunt prevazuli 50 mii lei; pentru premiere u7 
t "'

elevilor 9i sportivilor sunt prevezuli 30 mii lei; pentru activitiili cultural
educative, ateliere de crealie cu tema Centenarul Marii Uniri sunt prevdzuli
l5 mii lei qi pentru intreceri sportive 5 mii lei. Totalul este de 100 mii lei.
- Agenda CulturalI a fost elaborat?i in colaborare cu Consiliul Judetean Gorj,

cei trei reprezentanti ai Casei de Cultura Motru pe care ii am in subordine,
cu instituliile de invdpm6nt: Colegiul Tehnic Motru, Colegiul National
George Coqbuc Motru 9i $colile Gimnaziale din municipiul Motru.

Dl. Cojocaru: - Fac amendament la proiectul de hot?irire in sensul cd la pozifia 6 din Anexa
3 sh fie doar suma de 15 mii lei corespunzf,toare organizdrii activitillor
Centenarul gi activitiililor culturale specifice acestuia. Va mulfumesc.

Dl. Popescu:
Dl. Pregedinte:
Dl. Viceprimar:

Dl. Primar:

Dl. Viceprimar:
D-na Secretar:

Dl. Primar:

Dl. Popescu:

Dl. Viceprimar:

Dl. Popescu:

- Am infeles.
- Are cuvintul domnul Viceprimar.
- Am cAteva intrebtrri pentru domnul Primar gi domnul Popescu. La acest

proiect de hoErdre am v6zut adresd trimisd de Consiliul JudeJean Gorj,
inregistratd la Primdria Municipiului Motru in data de 29.09.2017 ,
adresati domnului Primar gi consilierilor locali. De ,rsemene4 mai avem o
adresi a Consiliului Judetean din data de 19.10.2017, de revenire la adresa
menfonatd, adresati domnului Primar gi consilierilor locali. Sunt doud
luni de cind s-a primit aceastd adresd.

- Domnule Primar, de ce nu au ajuns aceste adrese qi la Consiliul Local? Am
fi putut discuta acest proiect de hot6r"are in comisiile de specialitate ale
Consiliului Local din luna octombrie qi am fi votat proiectul de hotdrAre in
$edinla ordinarA a lunii octombrie. Expunerea de motive este inregistrati
la Consiliul Local pe data de 30.10.2017 la o lun6 de la primirea adresei
din partea Consiliului JudeJean.

- Domnule Popescu, ce v-a impiedicat sd intocmili Raportul de specialitate
pentru a fi discutat acest proiect de hotiir6re in gedinlele lunii octombrie?
Am fi discutat in Comisii, am fi vdzut neregulile sau gregelile voite gi

nevoite, s-ar fi vdzut cI valorile din anex6 se suprapun. C61i dintre
dumneavoastrd gtiu valoarea totald a acestui eveniment?
- Toate adresele sunt la mapd, le au to{i consilierii locali. Adresa este la
mapl 9i toatl lumea o are. intotdeauna toate adresele sunt la mapA.

- Eu nu v6d nimic.
- Aceste adrese au fost inaintate Consiliului Local odatd cu Expunerea de

motive gi Raportul de specialitate.
- Domnul Popescu a luat legdtura cu Consiliul Jude[ean, cu reprezentanlii
Centrului Culnral $i au stabilit mai multe lucruri impreuni cu directorul 9i
ceilalli angajali. Acest program trebuia sd faci parte dintr-un program mai
amplu la nivel de jude1. Conform Regulamentului existii gi un termen
limitii de depunere a proiectului.

- Adresa Consiliului Judelean a fost trimisd in data de 25 .09.201 7 (vineri) 9i
a fost imegistratd pe data de 29.09.2017 (luni). Daci considerali cd puteam

si intocmesc Adresa Culturald in citeva zile , pAni pe data de 5, vi spun

ctr eu nu puteam se fac acest lucru. Asta m-a impiedicat, timpul foarte

scurt.
- Astfel de proiecte s-au mai adus 9i au fost discutate pe ordinea de zi a

qedinlelor ordinare. Vd rog si motivali scris. Nu cred cd ne-am fi opus.

- Timpul efectiv pentru intocmirea Agendei Culturale nu a fost suficient
pentru ca acest proiect si se fi incadrat in termenele ce trebuiau respectate

pentru a fi fost discutat in comisiile de specialitate ale Consiliului Local
din luna octombrie.

- Vina nu este a Consiliului Local. Se aruncd vina la noi. Cd nu gi-au f6cut

allii treaba, nu suntem noi de vin Sunt aproape doud luni.
Dl. Viceprimar:



ZtqDl. Popescu: - Agenda CulturalA nu puteam sA o punem in discu{ia Consiliului Local in
luna octombrie pentru ce nu aveam timp sd o facem.

Dl. Viceprimar: - La ce valoare se ridici activitIlile culturale?
Dl. Popescu: - La 285 mii lei.
Dl. Viceprimar: - Sunteti in eroare pentru cI totalul nu este de 285 mii lei, ci de 238 9i ceva

mii lei. Vi rog sI verificali str vedeti valoarea totali 9i sE mi-o comunicali.
Dl. Popescu: - O sd verific. dar atat este totalul.
Dl. Primar: - Totalul este de 285 mii lei din care 135 mii lei pentru manifestirile

dedicate Centenanrlui.
Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Este a patra gedinJi care se organizeazi pentru a se aproba printre altele

ii acest proiect de hot-?irdre. Nu s-au linut Sedinlele din lipsd de cvorum gi

acum venim gi ne scuzim cA nu este respectatd procedura. P6nd pe l0
noiembrie trebuia str fie trimisd Hotir6rea cu Agenda Culturali la
Consiliul JudeJean. Noi cei 6 consilieri locali PNL qi cu cei doi consilieri
locali de la ALDE am fost prezen[i la toate gedintele convocate gi am
semnat $i trimis o adresd de inaintare a Agendei Culturale la Consiliul
Judelean pentru a salva nigte bani care s6 vind pentru cetilenii din Motru.
Interesul celorlalli nu s-a vezut, iar acum invocim nigte scuze de
procedurd. Surt m6hnit ctr venili cu astfel de scuze. Cei 8 consilieri locali
au fost prezenJi, doamna Secretar gi doamnele de la Consiliul Local au fost
prezente, am a$teptat, nu v-a1i prezentat gi acum venili gi spuneli cA nu
sunteli vinovali. Rog pe domnul Primar sd ne spund dacd mai avem ganse
sd primim banii pentru activitiitile dedicate Centenarului Marii Uniri.

Dl. Primar: - Am trimis Agenda Culturald dar nu gtiu dacd va fi luati in calcul ftrI
hotir6rea de consiliu local. in cazul in care nu ni se vor aloca sumele
pentru activitiilile culturale dedicate Centenarului va trebui si organizdm
aceste manifestiiri din bugetul local.

Dl. Negrea: - Nu ar fi fost bine sd fi avut aceqti bani?
Dl. Primar: - Cum sE nu?
Dl. Negrea: - Cultura in Motru a fost dat?i la o parte, se vrea o Cenugdreas6, dar vrem sd

Dl. Collatu:
sfubatorim.
- Avdnd in vedere cd toate proiectele de hotdr6re supuse dezbaterii sunt
importante pentru comunitate, PSRo le va vota pe toate. $i domnul
Petrescu Ilie este de acord cu aceste proiecte, deqi nu participl la lucririle
gedintei din motive obiective, fiind angrenat in sarcinile de serviciu.

- Referitor la ce a spus colegul nostru c6 nu am participat la gedinld din rea
voinJ5" eu spun cd nu a fost rea voinJi. Am fost la qedinta Consiliului de
Administralie la $coala Gimnaziald nr. 1. Acesta este motilul pentru czre
nu am participat la gedinta Consiliului Local. Nu se opune nimeni. Orice
ban venit pentru motreni este bun venit. Nu pute{i sd md anunlali la 800 qi

la 1000 sI fiu la gedinJ6. Felicit pe domnul Cosmin Popescu - Pregedintele
Consiliului JudeJean, c,re are un mare aport la Agenda Culturaltr.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre cu amendamentul fEcut de domnul
consilier local Cojocaru Ion. Cine este penau?

in ur-r votului exprimat proiectul de hotirAre a fost Yotat cu unanimitate de voturi ,,pentru"
(18).

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

2. Proiect de hotiirire pentru aprobarea
obiectivul de investi{ii ,,Reabilitare qi

ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Domnul Prepedinte citette proiectului de hotirAre.

indicatorilor tehnico - economici pentru
dotare $coala Gimnazialii nr. I Motru",
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Z)tDl. Preqedinte: - Proiectul de hotiir6re este inso{it de Expunere de motive, Raport de specialitate 9i
Anexa. DacA sunt intrebiri vi rog sd vi inscrieli la cuvint, domnul $tirbu este prezent li vd rEspunde
la intreb6ri.

S-au inscris la cuvant domnii consilieri locali Cojocaru lon, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard
Nelu, Stelian Vasile qi Morega Costel Cosmin.
Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Profit de ocazie cI in sah este prezent domnul $tirbu 9i il rog si ne spunl de ce in

arexa proiectului de hotiirire apare diferenli intre valoarea totale a investiliei
(335,005.E0 mii lei) 9i valoarea pentru construclii montaj (235,995.02 mii lei) 9i ce
cuprinde aceastii diferenti? Noi nu Eim ce inseamne documentaJia DALI.

Dl. $tirbu: - Se putea detalia. Valoarea total[ a investilii presupune mai multe lucriri, altele decit
cele de construclii - montaj, precum: proiecte, studii, avize, documentalii tehnice.
etc.

Dl. Cojocaru: - De ce nu apar in aceasti anexi? Trebuie si deducem noi?
Dl. $tirbu: - Sumele sunt defalcate pentru ci o parte din bani sunt oblinuli din fonduri. Proiectele

au fost duse la Bucuregti Si atat s-a cerut. Restul se suporti de bugetul local.
Dl. Cojocaru: - Daci aplrea qi devizul nu aveam ce intreba. Existtr deviz? Daci d4 de ce nu este la

proiectul de hotlr6re?
Dl. $tirbu: - Existii deviz. S-a omis.
Dl. Primar: - Prin proiectul de hotiir'are aprobtrm doar indicatorii tehnico - economici. Propunerea

este exact a;a. Proiectele sunt voluminoase gi nu se pot multiplica in atdtea
exemplare.

Dl. Preqedinte: - Arte cuvdntul domnul Mirqu.
Dl. Mirgu: - Am primit rispunsul. Acelagi lucru a9 fi dorit se intreb. Vom vota toate cele 3

proiecte de hotiirire. hoiectele s-au aprobat incd din luna august.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - MI adresez domnului Primar. De ce nu s-a pus devizul general? Sunt, mai exact,

34 pagini. Nu cred ci ar fi fost atit de costisitor. in deviz s-ar fi gisit toate sumele.
Dl- Primar: - Tocmai am respuns. Pentru aprobarea finanprii este nevoie doar de hotiir6rea cu

indicatorii tehnico - economici solicitati de Minister. S-a mers pe aceeagi formuli
de aprobare a indicatorilor tehnico - economici ca gi pana acum.

Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Sunt de acord cu proiectul de hotilr6re mai ales ci primesc cu aproximativ jumltate

de miliard in plus. Mi bucur. Aga cum a spus domnul Cojocaru, noi nu qtim ce

inseamnd documentatia DALI. Am clutat p€ internet gi am vizut ci la Sibiu un
proiect de hotir6re similar este insolit de Deviz qi acesta avea o pagini.

Dl. Primar: - Daci suntem cdrcota5i gisim cite ceva la fiecare proiect. Atet s-a cerut de Minister
pentru aprobarea fondurilor gi atit am precizat.

DI. Preqedinte: - Are cuvintul domnul Stelian.
Dl. Stelian: - In ce const6 acest proiect de rcabilitare 9i dotare?
Dl. $tirbu: - Reabilitare termicS, instalalie electric5, instalatie sanitara, montare termopan,

reabilitare subsol.
Dl. Primar: - Domnul Director a {icut o notii de constatare.
Dl. Fotescu: - Am fost consilier local gi in mandatul trecut Si itiu cA este o cutumi care se aplici

pentru toate proiectele de hoterere cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico -
economici. Toate proiectele de acest gen au fost redactate fi prezentate in aceasti

form5.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiechrl de hotirAre aqa cum a fost

redactat. Cine este Pentru?
io ,rrma votului exprimat Proiectul de hocirire a fost votat cu unanimitate de

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

3. Proiect de hotiirare pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investitii ,Reabilitare gi dotare Griidinifa nr. 7 Motru'' initiator -

Primar Jianu Gigel;
Domnul Pregedinte citegte proiectului de hotirire.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hot.iirire este insolit de Expunere de motive, Raport de specialitate 9i

Anexi. Daci sunt intrebiri vi rog s[ vI inscrieli la cuv6nt.
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): ,,)
S-au inscris Ia cuv6nt domnii consilieri locali Sanda Ion, Cojocaru Ion gi Morega Costel 

C

Cosmin.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Sanda.
Dl' Sanda: - Pentru aceste lucrdri aveli avizele cerute de Urbanism? Crit din sumi este eligibili qi

cAt neeligibili?
- In cazul in care avizele nu sunt, ce caracter de urgenli are gedinJa. $edinta de indatii

se convoace pentru calamit?i1i, situalii de urgenli.
Dl. Primar: - $i pentru alte situalii. Avizele sunt in curs de oblinere. Procedura pentru oblinerea lor

s-a ficut. Votarea proiectului nu este condilionatE de oblinere ivizelor. Avizele le
vom obtine.

Dl. Sanda: - Cred ce rebuiau avizele.
Dl- Primar: -Nu eo condiJionalitate.
Dl. Sanda: - CAt din valoare este eligibill?
Dl. $tirbu: - 243.342,93 mii lei.
Dl. Cojocaru: - Carc este suma totali a proiectului?
Dl. gtirbu: - 333.E33,75 mii lei.
Dl. cojocaru: - Domnule sandq Grldinila nr. 7 este in administratia dumneavoastrd? Apa4ine de

$coala Gimnaziall nr. 2?
Dl. Sanda: - Da.
Dl. Cojocaru: - De aceea a1i venit se votali Proiectul de hotirire in cele 3 qedinp convocate? Si se

clarifice de catre secretar ce inseamni ,de indatii". Nu puteam veni la gedinla dac6
Secretarul nu-gi punea viza de legalitate. Daci Secretarul a semnat de legalitate
convocarea inseamnd c[ gedinlele au fost legale, altfel nu mi prezentam. in ieg" se
precizeazi clar cine convoactr gedinfele ,de indatl,'9i ,,extraordinare,, _ ini;iatorul.

Dl. Sanda: - E normal sd fie at6tea gedinle de indate intr-o luntr?
Dl. cojocaru: - Dumneavoastrr, director de gcoalil, trebuia si fiti prezent, fiind vorba de bani.
DI. Sanda: - Trebuia ca proiectele de hotirire si le fi ftcut la iimp.
Dl. cojocaru: - $edinla a fost anunlati cu 3 zile inainte gi mapa a fost difuzati. Termenul s-a

respectat. Nu aruncali cu noroi in ALDE! DaJi replici nefondate. La qedinfa de
indaui nu trebuie sE se intruneasctr Comisiile de specialitate.

Dl. Viceprimar: - Nu a cerut nimeni intnrnirea Comisiilor de specialitate.
Dl. Cojocaru: - Aga a1i spus la TV SUD pi Radio Infinit.
Dl' viceprimar: - Dq dar pentru gedintele ordinare. in l,egea nr. 215 se precizsazac[ qedinJele de

indatil se convoaci pentru forti majori gi maximi urgenli.
Dl. Primar: - $i mai departe.. .? Ce se precizeaz{?
Dl. viceprimar: - si-mi spuneli 4 , 5 elemente care nu sunt eligibile gi sunt pletite de primerie.
Dl. Primar: - Dac[ vrem s[ fim cercotati ciutiim si gisim de unde rezulta suma asta. Daca era

Devizul General anexat clutam dacii este instala{ie sanitarE, daci este instalalie
electric5, dacd este termoizolatie. Proiectele sunt fdcute ii inaintate la Minister
intr-un exemplar. Au un volum foarte mare. Daci doreati str gtili ceea ce a1i intrebat
gdseali in primlrie pentru ci lucrali acolo. Data limitii este 29 noiembrie. Obtinerea
avizelor este treaba tuturor.

Dl. viceprimar: - Av6nd in vedere cd nu am primit rispuns la ce am intrebat ve spun ci din bugetul
local se pl[tesc: studiile de teren, documentaliile suport pentru oblinerea avizelor,
documentatiile tehnice, asistenla tehnici, etc.

Dl. Primar: - Ceea ce spunefi se reglseste [a proiectul anterior, s-a discutat gi enumerat.
D-ra. Petrigor: - A9 dori si intreb pe domnul Primar de ce pe data de 2 noiembrie nu s-a tinut

tedinla a$a cum s--a stabilit in gedinla ordinar6, mai exact pentru data de 2
noiembrie , orele l6m?

Dl. Primar: - La solicitarea unor domni consilieri locali a rimas stabilit ca si aibd loc o gedinli
extraordinari a Consiliul l.ocal Motru in data de 2 noiembrie la care si participe
conducerea societiiJilor Direclia Publici Motru gi APAREGIO Go{ 9i Consiliile de
Administratie a acestor socieEti pentru a llmuri unele probleme specifice fiecirei
societiili. Una dintre societiitii, APAREGIO, nu a putut se participe pentru ce au
avut ultima Fdinle a Consiliului de Administralie al ctrrui mandat expira. S-a
solicitat reprogramarea acelei gedinle. Am reprogramat gedinla. Tofi membrii
Consiliului Local au fost anunla[i din timp gi sunt convins ci gi dumneavoastri.

D-ra Petrigor: - Nu era nicio grabi pe data de 2 9i era grabd pe data de...?
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Dl. Primar: - Avem stenograma qedinlei in care s-a stabilit sedinJa extraordinare pentru data de 2,

nu am stabilit eu aceasti datii.
D-ra Petrigor: - Dumneavoastr6 ati spus la o emisiune TV ci nu vor consilierii si participe la qedinlS

de Mihail qi Gawil.
Dl. Primar: - Nu a fost convocati qedinlS de Consiliu Local de Mihail qi Gavril.
D-ra Petrigor: - Unii lucreazE la privat. Avem serviciu gi nu putem pleca oricind pentru a participa

la pedinJe. Propun ca gedinJele consiliului sI se flna sdmbita sau duminica. Atunci
putem participa toti.

Dl. Pregedinte: - Dactr nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotir"are
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlirire a fost votat cu
voturi .pentru" (18).

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

aga cum a fost

unanimitate de

4. Proiect de hotirAre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare gi dotare Gridinifa cu Program Prelungit nr. I
Motru", ini{iator- Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hoter6re.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotit'are a primit aviz favorabil. DacI sunt disculii vi rog si vi inscrieli

la cuvdnt. Dace nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirdre aga cum a fost redactat. Cine
este p€ntru?

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

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

5. Proiect de hottrrAre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 132/10.10.2017, in vederea autorizirii executlrii
lucriirilor de execufie extindere refea distribufie gajze naturale in Municipiul
Motru, STR Stadionului, pentru Preda Florea, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pre|edinte citeqte proiectul de hotirAre.
Dl. Preqedinte: Daci sunt disculii vi rog sI vI inscrieti la cuvAnt.
S-a inscris la cuvint domnul Morega Costel Cosmin.
Dl. Pre$edinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Fac precizarea ce acest proiect de hotirAre a fost trecut pe ordinea de zi la gedinla

extraordinara, la qedinta de indati qi nu are caracter de urgentl. S-a stabilit ca $eful
Serviciului care intocmette raportul de specialitate la proiectul de hotirire sd fie
prezent la gedinJi. Doamna Vlduva, $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M. nu este prezenti
gi a intocmit Raportul de specialitate. A;tept un aaspuns scris de la doamna Viduva
Angela.

Dl. Pregedinte: - Dactr nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotirire aqa cum a fost redactat. Cine

este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hottrrire a fost votrt cu unanimitate de voturi

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

Dl. Pregedinte: - Avem la mapi o informare prin care ni se aduce la cuno$inF ci in data de

21.11.2017, ora l3m, Fundalia Romanian Angel Appeal BucureEi organizeazA o

intilnire pe tema tuberculozei. int6lnirea este glzduiti de Casa Multiculturale a

Municipiului Motru.
- Aceasta a fost ordinea de zi a gedintei. Dacd sunt disculii vd rog sa ve inscrieJi la

cuvant.
S-au inscris la cuvint domnii consilieri locali: Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu 9i

Ardeiu Rdzvan Remus qi doamna Gonciulea Larisa Gabriela.

Dl. Preqedinte: - Are cuvintul domnul Mirqu.
Dl. Mirgu: - Vreau sI reiterez pentru cI s-a denaturat totul. Am cezut toti de acord pentru a avea

o disculie cu cei din conducerea 9i Consiliul de Administralie de la APAREGIO
qi Direclia Publicd Motru. Putem totuti sI ne intilnim, cred ce suntem de acord,

cd e normal sA tratiim apa4inetorii satelor cu responsabilitate.



Dl. Pregedinte: - Au fost prezente conducerile celor doui societiili.
Dl. Negrea: - $tiu cd au fost multe interpeliri ficute in Consillul Local referitoare la brangarea Ia

api a cetitenilor de Ia satele apar[initoare municipiului Motru. Aceste intirpelnri
au fost frcute de domnii cojocaru, viceprimar gi petrescu. Domnul cojocaru a
propus sa ne intarnim cu reprezentantii APAREGIo gi Directia publici intr-o
gedinla penhu a vedea care sunt problemele. Am fost de doui ori la gedinla qi
noi pi dl. Lonea qi reprezentanlii APAREGIO.

Dl. Mirgu: - Puteam discuta Si in aceastii qedinfi.
Dl. Primar: - Exact caracterul acestei ledinle de urgenli nu ne-a permis astfel de disculii.

int6lnirea nu are caracter d; urgenle. -
Dl. Cojocaru: - Conducerea APAREGIO a venit de doud ori. Nu or si mai vini.
Dl' Primar: - Nu trebuie si vin[ ori de cite ori sunt chemaJi? Sunt probleme gi trebuie rezolvate.
Dl. Cojocaru: - ii invitlm gi nu venim?
Dl. Primar: - Eu am venit.
Dl. Pre$edinte: - Are cuv6ntul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Am primit o adresl cd la GrediniJa Leurda in care se mentioneazi c6 pici tavanul.

Trebuie s[ facem ceva in acest sens. O altl probleml pe care o semnaliz este faptul
ci nu sunt relantoare de vitezi la $coala Gimnaziall nr. l.

Dl. Primar: - S-a pus in aplicare Hotiirirea Consiliului Local, dar in timp ce se montau relantoarele
de vitezl in ora5 a avut loc un accident rutier tragic care s-a soldat cu decesul
victimei. Relantoarele de vileTi au fost montate la acea trecere de pietoni pe
considerentul cI la trecerea de pietoni de la $coala Gimnaziale Nr.l este permanent
prezenti Polilia LocalS. Se are in vedere ca gi la $coala Gimnaziali nr. I s6 fie
montate relantoare de vitezi.

Dl. Pirvulescu: - Rugemintea este ca qi la $coala Gimnazial[ nr. I sa fie montate relantoare de vitezi
cit mai cur6nd.

Dl. Primar: - Politia LocalS este permanent acolo.
Dl. Viceprimar: - Domnul Primar a recunoscut cd existii hotiirdre de consiliu local, dar aceasta

trebuia respectatai la timp gi intocmai.
Dl. cojocaru: - Tinand cont ce $edinla ordinarr cade pe data de 30 noiembrie, zi liberd, propun ca

gedinlele de comisii si se desfEgoare reunite in data de 2l noiembrie, iar qedinla
de plen s[ fie in data de 29 noiembrie.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului Cojocaru. Cine este pentru.
In urma vitului exprimat propunerca a fost votati cu unanimitate de voturi ,pentru, (tg).
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Ardeiu.
Dl. Ardeiu: - Ce facem cu brangarea Ia api a satelor? ta gedinlele de comisii putem invita

reprezentanlii celor doui societdti?
Dl. Primar: - Cdnd dorili, sA nu se mai spun6 cI stabilesc eu gedinla.
Dl. Ardeiu: - Sunt probleme qi trebuie sI anunlAm oamenii de la sate.
Dl. Coltatu: - La Plogtina nu este trotuar gi cetiJenii au frcut sesiziri cI sunt amenda[i pentru cI

circule pe partea carosabill.
Dl. Primar: - O sd iau de Ia ITL o situalie cu numirul de amenzi care au fost date din acest motiv

gi o sI prindem in Programul de investitii constructia de trotuare. Eu nu gtiu de
aceaste problemA, degi am fost la ultima gedinltr cu cetiilenii localittilii.

Dl. Preqedinte: - Are cuvintul doamna Gonciulea.
D-na Gonciulea: - Pe doamna Vlduva nu o gtrsesc in birou cAnd mi duc si vid dactr mi se rezolvi

problema. Din luna Mai aStept gi nu gtiu ce agept. in urmdtoarele zile risc sd
ajung in strade.

Dl. Preqedinte: - La Consiliul Local Motu nu a ajuns nimic in acest sens.
Dl. Primar: - AIi acceptat solutia de a fi beneficiara unei camere Ia Ciminul Social?
D-na Gonciulea: - Nu.
Dl. Primar: - Solutia g5sitii pentru moment pentru rezolvarea problemei a fost refuzate de

doamna.
Dl. Viceprimar: - Cunosc situalia doamnei. Nu poate sta la Ciminul Social pentru ca acolo sunt

^camere 
pentru adipostul de noapte gi pentm victimele violentei in familie.

Dl. Primar: - In Cdminul Social sunt 3 centre. Pe lingi Centrele pentru cele doul categorii de
beneficiari menlionate de dumneavoastri este gi Centrul de integrarc a
persoanelor firI adlpost gi doamna poate beneficia de serviciile acestui Centru.
Daci va 6mine firE locuinti va deveni persoani frri adipost.
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Dl. Viceprimar: - ExistE 3 apar?m:nf de sery..............iciu date spitalului. Am solicitat conducerii Spitalului

si ne faci adres[ daci medicii le refuzi. Dacr spitalul renunla, o tocuinp Jintre
cele 3 poate si fie repartizatii doamnei. Nu gtiu dacn r-ru txcria"-".s"rii" 

"e,*spital.
Dl' Primar: - cele 3 apartamente sunt locuinre de serviciu gi atat. Nu se menlioneazi ci sunt

pentru spital .

Dl. Viceprimar: - Adresa a venit din partea spitalului.
Dl. cojocaru: - Eu gi domnul corlatu.facim parte din comisia de reparrizzre a rocuinlelor. Ne

int6lnim maine raora 16@ in gedinli gi comisia de repartizare va decide. 
--'

Dl. Pregedinte: - Daci nu mai sunt disculii declar inchise lucririle gedinfii.

- Nemaifiind disculii lucrlrile gedinlei extraordinare a Consiliului lrcal Motru din data
de 14.l1.2017 au fost declarate inchise, fapt pentru care s-a incheiat prezentur p.;;-;;;;r.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 'w^
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