
Proces - verbal

incheiat azi 17.10.2018 cu ocazia qedintei de indat[ a Consiliului Local Motru. Sunt prezen{i 13
consilieri locali din totalul de l9 in funcfie, lipsind consilierii locali: Ardeiu RIzvan Remus, Cojocaru
Ion, Morega Costel Cosmin, Fotescu Valeriu, Pirvulescu Eduard Nelu gi Petrescu Ilie. La gedin{i
particip[: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Stroescu Gina - Secretar al Municipiului Motru,
domnul P[un Marian - $ef Serviciu Resurse lJmane, lnformatizare, Proiecte gi Programe Comunitare,
domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanfe, Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica gi
Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

D-na. Secretar: - $edinfa este statutari, fiind prezenti un numir de 13 consilieri, fapt pentru care
lucrdrile pot incepe.

- Avdnd in vedere ci nu este prezent pregedintele de gedinp (Ardeiu R[zvan Remus),
vi rog sd facefi propuneri in vederea alegerii unui pregedinte de gedinp pentru a
putea conduce lucririle acestei gedinfei de indatd.

Dl. Pintea: - Propun pe domnul Iorga Ion.
D-na. Secretar: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Pintea ca

^ 
pre$edinte de gedin!6 sd fie domnul Iorga Ion. Cine este pentru?

In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 12 voturi ,rpentru" $i o
,rablinere"( Iorga Ion).
D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, v[ rog sd conducefi lucrlrile qedinfei.
Dl. Pregedinte citegte convocatorul.

In timp ce domnul Pregedinte citegte convocatorul in sala de qedinfi intrd domnul consilier
local Pirvulescu Eduard Nelu, fiind prezenti l4 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - in temeiul art.39, alin.4 din Legea Administrafiei Publice Locale, nr.215/2001,
republicat[ gi actualizati, se convoc[ Consiliul Local Motru in gedinfd de indat6, in data de 17
octombrie 201 8, orele I 600, in sala de $edinp a Consiliului Local Motru, avdnd la

ORDINEA DE Zlz

1. Proiect de hotirAre de modificare a HCL nr. 89/20.06.2018 - privind aprobarea proiectului
,,MOBILITATE URBANA DIIRABILA tN nruxrcIPIUL MoTRU gi a cheltuielitoi tegate de
proiect prin accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte cu numirul
P0Rl20l7l3l3.2lll7 Regiuni, Axa Prioritari 3, Prioritatea de investifii 4e, Obiectivul specilic
3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axatl pe planurile de mobilitate urbanl
durabill, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de voturi ,,pentru" (14).

1. Proiect de hotirAre de modificare a HCL nr. 89120.06.2018 - privind aprobarea proiectului
,,MOBILITATE URBANA ounarrf,A iN nfumCIPruL MOTifU pi a chettuielitoi tegate de
proiect prin accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte cu numlrul
P0Rl20l7l3l3.2lll7 Regiuni, Axa Prioritari 3, Prioritatea de investifii 4e, Obiectivul specific
3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axati pe planurile de mobilitate urbanl
durabili, inifiator - Primar Jianu Giget;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot[r6re.
Dl. Preqedinte: - Daci sunt discufii vi rog si vd inscrieli la cuv6nt.

I



Dl. Primar: - Este un proiect cire a trecut toate verificErile etapelor premergltoare. in
aceastd ultimd etapl trebuie trecutd suma, reprezent6nd achitarea
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, pi semnat contractul.

Dl. Pdun: - Proiectul de hotlrdre are trei etape: etapa administrativd, etapa de evaluare tehnicd
qi^financiar[ gi etapa de precontractare.
- In urma finalizirii procesului de evaluare tehnicd gi financiard, proiectul a fost
selectat pentru demararea etapei precontractuale. Ne afl[m in a treia etapd, a
proiectului - etapa de aprobare a cheltuielilor neeligibile gi de semn are a
proiectului. Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt in valoare de21.735,35\ei
(necesare pentru pregdtirea personalului de exploatare), iar contribufia de 2Yo din
valoarea eligibilS a proiectului sunt in cuantum de 434.518,25\ei, in conformitate
cu ultima formS a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare gi selecfie.

Dl. Mirgu: - Cheltuielile neeligibile sunt numai pentru pregdtirea personalului?
Dl. P[un: - Da, deoarece cheltuielile cu pregdtirea personalului nu sunt eligibile. Pe parcurs

poate gdsim solu{ii pentru acoperirea acestora din alte surse sau poate fi introdusi
in caietul de sarcini, dar trebuie prinsd.

Dl. Primar: - Pentru folosirea aparaturii este nevoie de pregltirea profesionali a personalului.
Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat.

Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (14).
D-na. Secretar: - Proiectul a trecut.
Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt discufii declar inchise lucrlrile gedintei.

Nemaifiind discufii lucrdrile gedinfei de indat[ a Consiliului Local Motru din data de
I 7. I 0.20 I 8 sunt declarate inchise, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, AR,
IORGA ION STRO GINA
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