
Proces - verbal

incheiat azi 17.03.2020 cu ocazia qedintei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen\i 17 consilieri locali din cei 18 in functie. Lipseqte consilierul local: Morega Costel
Cosmin. La qedin!6 participd: domnul Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru, domnul
Florescu Daniel - Consilier Juridic care tine locul, prin Dispozilie, doamnei Stroescu Gina -
Secretar General al municipiului Motru, domnul Popescu Daniel - director al Direcfiei de
Cultur6, Activitdli de Sport qi Tineret Motru, doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu
C.S.P.L.P.P.M., domnul Gdd[u Ion - $ef Serviciu I.T.L., domnul Periqoreanu Mircea - $ef
Serviciu Buget, Finanfe, Contabilitate, domnul P6un Marian - $ef Serviciu R.U.LP.P.C.,
domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al Primarului, doamnele Lonea Vasilica qi
Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru gi domnul
Alpredi Claudiu.

Publicitatea gedintei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru.
Membrii Consiliului Local Motru au fost convocati prin Dispozi1ianr.369117.03.2020

qi anunlali telefonic.
Dl. Florescu: - $edinJa este statutard, fiind prezenli 17 consilieri locali din cei 19 in funclie,

fapt pentru care qedinla se poate desftqura.
- La map[ avem doud procese verbale. Dacd sunt discufii, completdri sau

modificdri la procesul verbal al qedintei ordinare din data de 27.02.2020 vd.
rog sl le faceti, dacd nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?
In urma votului exprimat procesul verbal al gedin{ei ordinare din data

de 27.02.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (17).
- Dacd sunt discufii, modificdri sau completdri cu privire la procesul verbal al

qedintei extraordinare de indat[ din data de 11.03.2020 vd rog sd le faceti,
dacd nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal al qedin{ei extraordinare de

indat[ din data de 11.03.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (17).
- Domnule Pregedinte, vd rog sd prelua{i lucrdrile gedintei.

Dl. Pregedinte:- Prin Dispozi{ia nr.369117.03.2020 suntem convoca}i in gedin}6 ordinard
publicd azi 17.03.2020 care are la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrflre privind constatarea incetlrii de drept a mandatului de
consilier local al domnului Drighici Dorel Ei declararea ca vacant a locului
ocupat de acesta in Consiliul Local al Municipiului Motru, inifiator Primar -
Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirflre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Alpredi Claudiu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru, ini{iator
Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirire privind aprobarea rectificirii bugetului local al Consiliului
Local Motru pe anul2020 qi estimlri 2021-2023, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotirflre privind aprobarea participlrii Municipiului Motru la
Programul Termoficare qi a graficului de eqalonare anuall a pllfilor pentru
proiectul ,,Achizi{ie, Montaj gi Punere in Func{iune Cazan de ApI Caldi avind

1



Putere Termici de 3-4 GcaUlI din Producfia de Serie echipat cu Arzitor pe CLU
gi cu posibilitate de trecere pe Gaze Naturale", inifiator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotir6re privind aprobarea participiirii Municipiului Motru la
Programul Termoficare qi a graficului de eqalonare anuall a pllfilor, pentru
proiectul, Modernizarea Instalafiei de evacuare a zgurii gi cenuqii din cazanul
CR 0102, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotiirAre privind aprobarea transformirii unor funcfii publice din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Motru, inifiator
Primar - Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrAre privind aprobarea listei de prioritifi a solicitanfilor care au
acces la locuinfele pentru tineri din Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu
Gigel;

8. Proiect de hotiir6re privind cesionarea contractului de tnchiriere pentru
apartamentului nr. 3, scara A, blocul T2, parter, Calea Tismanei nr.l7,
Municipiul Motru, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

9. Proiect de hotiirAre privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spafiu in
incinta Casei de Culturl Motru Partidului Gorjenilor pentru sediul local,
ini(iator Primar - Jianu Gigel;

lO.Proiect de hotlrire privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spafiu
situat in incinta Casei de Culturi Motru str. Macului nr. 29, Partidului Puterii
Umaniste ( social - Liberal), Filiala Municipali Motru, pentru sediul local,
ini(iator Primar Jianu Gigel;

ll.Proiect de hotirire privind aprobarea studiului de oportunitate privind
concesionarea prin licitafie publicl a terenului in suprafafl de 44 mp, situat in
zona Aleea Cerveniei - Stadion gi aprobarea concesionlrii prin licita{ie publicl
a terenului in suprafa$il de 44 mp, aparfinind domeniului public al Municipiului
Motru, situat in zona Aleea Cerveniei - Stadion pentru construirea unui garaj,
ini(iator Primar - Jianu Gigel;

l2.Proiect de hotiirflre pentru aprobarea de scutire la plata majorlrilor de
intirziere pentru neplata in cadrul termenelor legale a obligafiilor de platii la
bugetul local (impozite, taxe qi amenzi), de ciitre contribuabilii persoane fizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de31.12.2019, ini{iator Viceprimar -
Morega Costel Cosmin;

l3.Proiect de hotirAre privind alegerea pregedintelui de qedinfi pentru a conduce
lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru in urmiitoarele trei luni aprilie, mai
qi iunie 2020, inifiator Consilier Local - Pintea Dumitru.

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

,rpentru" (17).
Dl. Pregedinte: - Avem gi o suplimentare a ordinii de zi cu proiectul de hotdrdre analizat qi

avizat favorabil in comisiile de specialitate, respectiv
Proiect de hotilrire privind cesionarea contractului de inchiriere pentru
apartamentul nr. 5, scara D, blocul Tl2, etai 2, B-dul Trandafirilor nr.2,
Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentatd. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl a fost votatd cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (17).

1. Proiect de hotirire privind constatarea incetlrii de drept a mandatului de
consilier local al domnului Drlghici Dorel qi declararea ca vacant a locului
ocupat de acesta in Consiliul Local al Municipiului Motru, ini{iator Primar -
Jianu Gigel;

2



Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi menlioneazd cd acesta este inso{it de Raport de
specialitate, Referat de aprobare, demisia domnului Drlghici Dorel. intreab[
dacd sunt discufii.

Dl. Preqedinte: - Daci nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

ir, ,rma votului exprimat Proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (17).

2. Proiect de hotirire privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Alpredi Claudiu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru, ini{iator
Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd cd acesta este insolit de Referatul
constatator qi de adresa de la Partidul National Liberal, Filiala Gorj.

Dl. Pregedinte: - Rog Comisia de validare sd facd procedura pentru validarea domnului
Alpredi Claudiu.

Comisia de validare se retrage gi intocmeqte procesul verbal prin care este validat
domnul Alpredi Claudiu in functia consilier local, Consiliul Local Motru avdnd tofi cei 19

consilieri locali in functie. Procesul verbal este citit in faJa Consiliului Local Motru de cltre
domnul preqedinte al Comisiei de validare - Mirqu Vasile.
Dl. Pregedinte: - DacS nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (17).
Dl. Florescu: - Proiectul de hot[r6re a trecut.

- Domnule Alpredi, vE rog s6 depuneti jurimdntul
Domnul Alpredi Claudiu, cu m6na pe Constitulie qi pe Biblie, citeqte jur6m6ntul, pronunlI
cuvdntul ,,JIJR", dupd care semneaz6 jur[m6ntul de credintd in doud exemplare.

Jurdmdntul va fi qtampilat in dublu exemplar. Un exemplar se atageazd la dosarul de

validare, iar al doilea se inmdneazd domnului consilier local Alpredi Claudiu.
Consiliul Local al Municipiului Motru are 19 consilieri locali in func{ie qi L8

prezenfi la qedin(I.

3. Proiect de hotirire privind apro-n-area rectificlrii bugetului local al Consiliului
Local Motru pe anul2020 qi estimlri 2021-2023, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menJioneazd cd acesta este insolit de anexd,

Raport de specialitate qi Referat de aprobare. intreabd dac[ sunt discu]ii.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot[r6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea participlrii Municipiului Motru la

Programul Termoficare qi a graficului de eqalonare anual[ a pllfilor pentru
proiectul ,,Achizifie, Montaj qi Punere in Funcfiune Cazan de Api CaldI avind
Putere Termicl de 3-4 GcaUH din Produc{ia de Serie echipat cu Arzitor pe CLU
qi cu posibilitate de trecere pe Gaze Naturale", inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi menlioneazd" cd acesta este insolit de anexd,- 
Referat qi Rapon de specialitate. intreab d dacd sunt disculii.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot6r6re aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
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5. Proiect de hotErflre privind aprobarea participlrii Municipiului Motru Ia
Programul Termolicare ;i a graficului de eqalonare anuall a pllfilor, pentru
proiectul, Modernizarea Instalafiei de evacuare a zgurii gi cenuqii din cazanul
CR 0102, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd cd acesta este insolit de anexd,
Referat qi Raport de specialitate. intreabd dac6 sunt discuJii.

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

in .rr.t a votului exprimat Proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentrut' (18).

6. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea transformlrii unor func{ii publice din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiutui Motru, ini(iator
Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menfioneazd cd, acesta este insolit de Referat de
specialitate, Raport de specialitate gi adresa Agenfiei Nafionale a
Funclionarilor Publici. intreabd dac6 sunt discufii.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discuJii supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in ,r.ma votului exprimat Proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

7. Proiect de hotIrire privind aprobarea listei de prioritlfi a solicitan{ilor care au
acces la locuinfele pentru tineri din Municipiul Motru, ini(iator Primar - Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre gi men(ioneazd cd, acesta este inso(it de anexd,
Raport de specialitate, Referat de aprobare, procesul verbal de lucru incheiat
in 16.03.2020 gi adresa Direcfiei Publice Motru. intreabd dacd sunt discu]ii.

Dl. Pregedinte: - DacS nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrire aqa cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

8. Proiect de hotlrire privind cesionarea contractului de inchiriere pentru
apartamentului nr. 3, scara A, blocul T2, parter, Calea Tismanei nr.l7,
Municipiul Motru, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdr6re gi mentioneazd cd acesta este insofit de Raport de
specialitate, Referat de aprobare, cereri, contractul de inchiriere w.20212014,
adeverinfd de venit. intreabd dacd sunt disculii.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

ir, ,r.oru votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

9. Proiect de hotlrire privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spa{iu in
incinta Casei de Culturl Motru Partidului Gorjenilor pentru sediul local,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi menlioneazd cd acesta este insolit de Raport de
specialitate, Referat de aprobare, cererea domnului Caralicea gi HCL nr.
129130.08.2018. Precizeazd, cE in comisiile de specialitate s-a stabilit ca

durata inchirierii sd fie de un an qi prelul chiriei sd fie la fel ca in hotdr6rea
anterioard, actualizatcu rata infla{iei. intreabl dac6 sunt discutii.
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Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile
ftcute. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotlrAre a fost votat cu 17 voturi
,,pentru" gi o ,,ab(inere" (Pirvulescu Eduard Nelu).

10. Proiect de hotlrire privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spafiu
situat in incinta Casei de Culturi Motru str. Macului nr. 29, Partidului Puterii
Umaniste (social - Liberal), Filiala Municipall Motru, pentru sediul local,
ini{iator Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre qi menfioneazd cd acesta este insofit de Raport de
specialitate, Referat de aprobare, cererea Partidului Puterii Umaniste.
Precizeazd, cd in comisiile de specialitate s-a stabilit ca durata inchirierii sI fie
de un an qi prelul chiriei sd fie la fel ca la Partidul Gorjenilor. intreabd dacd
sunt discutii.

Dl. Pregedinte: - DacS nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile
fEcute Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

1L. Proiect de hotlrire privind aprobarea studiului de oportunitate privind
concesionarea prin licitafie publicl a terenului in suprafa{i de 44 mp, situat in
zona Aleea Cerveniei - Stadion gi aprobarea concesionlrii prin licita{ie publici
a terenului in suprafa[n de 44 mp, aparfinind domeniului public al Municipiului
Motru, situat in zona Aleea Cerveniei - Stadion pentru construirea unui garaj,
ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre gi menfioneazd cd. acesta este insotit de Studiu de

oportunitate, Referat de aprobare, Raport de specialitate, cerere, plan de

amplasament. Precizeazd, cd in comisiile de specialitate s-a stabilit ca durata
inchirierii s[ fie de 49 de ani gi pre]ul de pornire la licitalie sd fie cel stabilit de

evaluator. tntreabd dacd sunt disculii.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrAre cu propunerile

fdcute. Cine este pentru?
in ur-a votului exprimat Proiectul de hotlr6re a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (18).

L2. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea de scutire la plata majoririlor de

intf,rziere pentru neplata in cadrul termenelor legale a obliga{iilor de platl la
bugetul local (impozite, taxe Ei amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 31.12.2019, ini{iator Viceprimar -

Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd cd acesta este insofit de anexd,

Referat de aprobare, Raport de specialitate gi roagd pe domnul Gdddu sI
prezinte proiectul de hot6r6re. Intreabd dac[ sunt discuJii.

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

ir, .,rma votului exprimat Proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
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13. Proiect de hotlrflre privind alegerea pregedintelui de gedin(I pentru a conduce
lucrlrile Eedinfelor Consiliului Local Motru in urmltoarele trei luni aprilie, mai
qi iunie 2020, inifiator Consilier Local - Pintea Dumitru.

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi mentioneazd. cd acesta este insofit de Raport de
specialitate qi Referat de aprobare.

Dl. Pregedinte: - Propun pe domnul Iorga Ion. Dacd aveli alte propuneri vd rog sd le facefi.
- DacS nu sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hotdrAre cu propunerea
ftcutd. Cine este pentru?

in ,.ma votului exprimat Proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

Pregedinte de gedinld pentru urmdtoarele trei luni este domnul Iorga Ion.

14. Proiect de hotirflre privind cesionarea contractului de inchiriere pentru
apartamentul nr. 5, scara D, blocul Tl2, etai 2, B-dul Trandafirilor nr.2,
Municipiul Motru, ini(iator Primar - Jianu Gigel.

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd cd, acesta este insolit de Raport de
specialitate, Referat de aprobare, cereri gi contractul de inchiriere.

Dl. Preqedinte: - DacI nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

ir, ,"-u votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

Domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile gedin(ei ordinare a Consiliului Local
Motru din data de 17 .03.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR GENERAL,
STROESCU GINAPINTEA D
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