
Proces - verbal

incheiat azi 18.02.2020 cu ocazia convoclrii qedin(ei extraordinare de indatd a
Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut telefonic.
Sunt prezenli toli cei 19 consilieri locali in funclie. La qedinld participS: domnul

Jianu Gigel - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar

General al municipiului Motru, domnul Popescu Daniel - director al Direc{iei de

Cultur[, Activit6tri de Sport Ei Tineret Motru, domnul Perigoreanu Mircea - $ef
Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana
Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.
D-na. Secretar General: - $edinla este statutard, fiind prezen{i toli cei 19 consilieri

locali in func(ie, fapt pentru care lucrdrile se pot desfbqura.

- Domnule Preqedinte, vd rog sd preluali lucrdrile gedinfei'

Dl. Preqedinte citeqte Dispozilia nr. 307118.02.2020 privind convocarea Consiliului

Local Motru in gedinlS extraordinar[ de indatd in data de 18.02.2020, orele 1630, ce se

desfrqoarl in sala de Consiliu, avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrflre privind aprobarea bugetului local al Consiliului Local

Motru pe anul 2020 gi estimiri 2021 - 2023 qi bugetul institufiilor publice qi

activiti{ilor finan{ate integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2020 9i

estimlri 2021 - 2023, ini(iator Primar - Jianu Gigel;
2, Proiect de hotlrflre privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor

Municipiului Motru in Adunarea Generali a Acfionarilor pentru aprobarea

prelungirii planului de reorganiztre al SC UATAA Motru SA cu I an,

ini{iator 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 rrpentru" (19).
1. Proiect de hotirffre privind aprobarea bugetului local al Consiliului Local

Motru pe anul 2020 qi estimiri 2021 - 2023 qi bugetul institu(iilor publice 9i

activitililor finan(ate integral sau parfial din venituri proprii pe anul2020 9i

Dl. preqedinte citegte proiectul de hotdrdre ce a fost analizat in comisiile de

specialitate ale Consiliului Local Motru Si avizat favorabil.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre pe articole.

Dl. Pregedinte citeqte art. I al proiectului de hotdrdre.

..ART.1 Se aprobi bugetul local at Consiliului Local Motru pe anul 2020 qi

.rti-X.i 2021 - 2023, dezechilibrat in suml de 55581,75 mii lei conform anexei

1, precum $i pe sectiunea de funcfionare in suml de24507,75 mii lei echilibrat

.orfo.n, anexei 2 gi secfiunea de dezvoltare in sumi de 31074 mii lei

dezechilibrat conform anexei 3."
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Dl. Pregedinte: - Daci sunt disculii vd rog sI vd inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt
disculii supun la vot art. I al proiectului de hotdrdre aqa cum a fost redactat. Cine este
pentru? 

A

In urma votului exprimat art.l a trecut, fiind votat cu 16 de voturi
,,pentru" qi 3 ,rabfineri" (S-au abfinut de la vot domnii consilieri locali: Mirqu
Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu qi Stelian Vasile).

Dl. Preqedinte citegte art. 2 al proiectului de hotdr6re.

.,ART.2 Se aprobl bugetul institufiilor publice qi activitlfilor finanfate integral
sau par{ial din venituri proprii pe anul 2020 qi estimlri 2021-2023 dezechilibrat
in sumi de 31244110 mii lei conform anexei 4, precum $i pe secfiunea de
func{ionare in suml de 30884162 mii lei dezechilibrat conform anexei 5 qi

sec(iunea de dezvoltare in suml de 359,48 mii lei dezechilibrat conform anexei
6;',
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu{ii v5 rog s[ vi inscrie{i la cuvdnt.
Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Preqedinte: - Domnule Cojocaru, aveli cuvdntul.
Dl. Cojocaru: - Pdnd in ce lunl este previzut in buget fondul de salarii?
Dl. Perigoreanu: - Pdnd in luna august, inclusiv.
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt discu{ii supun la vot art. 2 al proiectului de

hotlrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
io o"mu votului exprimat art.2 a trecut, fiind votat cu 16 de voturi

,,pentru" gi 3 ,rabfineri" (S-au ab{inut de la vot domnii consilieri locali: Mirgu
Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu gi Stelian Vasile).

Dl. Preqedinte citeqte art.3 al proiectului de hot[rdre.
,,ART.3 Se aprobi Programul Investifiilor pe anul2020, conform anexei 7."
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd v[ inscrie{i la cuv6nt. Dac[ nu sunt

disculii supun la vot art.3 al proiectului de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

io ,r"rnu votului exprimat art.3 a trecut, fiind votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (L9).

Dl. Pregedinte citeqte art. 4 al proiectului de hotlrdre.

",ART.4 Se aprobl Programul de lucrlri qi repara(ii pe anul 2020, conform
anexei 8."
Dl. Pregedinte: - Dac[ sunt disculii vd rog s[ v[ inscrieti la cuvdnt.

Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Preqedinte: - Domnule Pirvulescu, ave\i cuvdntul.

Dl. Pirvulescu: - incep6nd cu acest an primiria trebuie sd asigure igienizatea gcolilor.

Sunt prinse sumele in buget?

Dl. Periqoreanu: - Sunt prinqi 300 mii lei (3 miliarde lei vechi) pentru repara{ii la
qcoli.

Dl. Pirvulescu: - $i pentru igienizate?
Dl. Perigoreanu: - DacI se fac reparalii se face gi igienizare.

- in acest buget sunt prinse qi fondurile pentru proiectele aprobate

in vederea reabilitlrii institu{iilor de invS{5mdnt pe PNDL.

D|. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt discu{ii supun la vot art. 4 al proiectului de

hot[rdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
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in urma votului exprimat wt.4 a trecut, fiind votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

Dl. Pregedinte citegte art.5 al proiectului de hotdrdre.
..ART.S Se aprobl numirul de personal conform statelor de func(ii pe anul 2020,
conform anexei 9."
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vi rog sd vd inscrie{i la cuvdnt. Dacd nu sunt

disculii supun la vot art. 5 al proiectului de hot[rdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat art.5 a trecut, fiind votat cu unanimitate de
voturi,pentru" (19).

Dl. Preqedinte citegte art. 6 al proiectului de hotdrdre.

..ART.6 Se aproba utilizarea excedentului de 710784,32lei astfel:
a) pentru acoperirea golurilor temporare de casa in sumi de 465284132

lei ;

b) pentru realizarea obiectivelor de investi{ii pe anul 2020 in suml de
245500 lei."

Dl. Preqedinte: - Dac[ sunt disculii v[ rog sI vI inscrieJi la cuvdnt.
Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Domnule Cojocaru, ave{i cuvdntul.
Dl. Cojocaru: - De unde a apIrut excedentul acesta in buget?
Dl. Periqoreanu: - La sfhrgitul anului 2019 excedentul era de 212 mii, bani de la

Direclia Publicd din plata dividendelor.
Suma de 250 mii din secliunea de dezvoltare, motiv pentru care
este qi bugetul dezechilibrat pe secliunea de dezvoltare, sunt bani
care au venit din cererile de prefinantare, nu s-au cheltuit qi

trebuie utilizali in acelagi scop, pentru proiectele pe fonduri.
- Daci facem un calcul simplu (212 mii + 250 mii : 462 mii), suma
celor la care addugdm incasdrile din ultimele zile ale anului rezultd
suma inscrisd in buget.

Dl. Cojocaru: - Nu este o neglijen{d a serviciului financiar contabil?
Dl. Periqoreanu: - Nu. Pe 31 decembrie am plecat la ora 1600.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt discu(ii supun la vot art. 6 al proiectului de hotdr6re
a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

io ,r.rnu votului exprimat art.6 a trecut, fiind votat cu unanimitate de

voturi ,rpentru" (19).

Dl. Pregedinte citegte art.7 gi art.8 al proiectului de hot[rdre.
..ART.7 Prevederile hotiririi vor fi duse la indeplinire de serviciile de

specialitate din cadrul Primiriei municipiului Motru.
ART.8 Hotlr6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei
Prefectului Ei Serviciului Buget, Finanfe Contabilitate din cadrul Primlriei
municipiului Motru."
Dl. Preqedinte: - Supun la vot art.7 gi art.8 ale proiectului de hotdr6re a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?

in u.ma votului exprimat art.l gi art.8 au trecut, fiind votat cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
Dl. Preqedinte: - Supun la proiectul de hotdr6re cu articolele votate. Cine este pentru?
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io ,r.-u votului exprimat proiectul de hotlrffre a trecut, fiind votat cu
16 de voturi ,rpentru" gi 3 ,,abfineri" (S-au abtinut de Ia vot domnii consilieri
locali: Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard NeIu gi Stelian Vasile).

2. Proiect de hotirAre privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea Generali a Acfionarilor pentru aprobarea
prelungirii planului de reorganizare al SC UATAA Motru SA cu L an,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotlrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog s[ vI inscrieti la cuvdnt.
Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Domnule Cojocaru, aveli cuvdntul.
Dl. Cojocaru: - Sper sd fie ultima datd c6nd se aduce un proiect de hot[r6re qi nu e

persoana care s[-1 sustin5. Poate sd rdspund[ altcineva in locul
compartimentului de guvernan![ corporativd?

Dl. Primar: - Da, eu. Am semnat proiectul.
Dl. Cojocaru: - Din partea societSlii UATAA nu avem nicio hdrtie.
Dl. Drdghici: - Vd pot spune eu ce vf, intereseazi.
Dr Primar' 

: HHl,"txl::.t,'Tlfl:l#ix"#l'1ff :TllT",u. raportdri
fictive, false, duble in care estimase cI societatea are nevoie de

26.000 de certificate carbon. Firma care verificd qi care emite
certificatele a constatat raportiri fictive, false qi in anul 2019

trebuie 50600 de certificate, aproape dublu.
Avdnd in vedere cd aproape s-a dublat numIrul certificatelor
carbon, c6 a crescut valoarea euro gi valoarea unui certificat in
euro, in loc de 3,4 milioane, c6t estimase domnul Corcoa{I prin
noiembrie, de fapt ne trebuie aproximativ 7 milioane. Acest lucru a
dat peste cap tot programul.

Dl. Cojocaru: - Din Raportul de specialitate nu reiese calculul pentru solicitarea de

prelungire a planului de reorganizare cu un an. Eu propun 2 ani.

Dl. Primar: - Nu se poate, pentru ci nu permite legea.

Dl. Petrescu: - In legea insolvenlei se prevede prelungirea de un an.

Dl. Cojocaru: - De ce nu 6 luni sau 9 luni?
Dl Petrescu: - A$a este in lege. Sus{in acest proiect de hot6rdre din trei motive:

1. Daci scoatem societatea din insolven{[ 9i nu avem bani,
finanlele or si pun[ penalitdti;

2. UATAA nu e preg[tit[ la ora actual6 s[ iese din insolvenli
pentru cd are probleme cu mediu;

3. Situa{ia economicd a societ6(ii la ora actual6 nu este atdt de roz

incdt sI poat[ iegi din insolvenli.
- Plrerea mea este cd trebuie sI menlinem societatea in insolvenld

pdnd la reabilitarea economicd.

Dl. Primar: - Pe perioada insolven{ei cele 3 rate care mai sunt de plStit vor fi
decalate pentru ultimele luni. In perioada de varl trmeazd sd g[sim
solutii pentru achizilionarea certificatelor carbon qi vom solicita in
avans pierderile induse care ne vor ajuta sd achitdm certificatele
carbon. DacI prelungim insolven(a un an, din noiembrie vom
pl[ti, cu banii din cogenerare, qi ultimele 3 rate din programul de

rcorganizare in valoare de aproximativ 13 miliarde lei vechi.
4



Dl. Cojocaru:

Dl. Collatu:
Dl. Primar:

Dl. Popescu:

Dl. Primar:

Dl. Popescu:

Dl. Primar:
Dl. Popescu

Dl. Petrescu:

- Acum 3, 4 luni in urmf, a venit in Consiliul Local reprezentantii
SIOMAX, domnul Corcoald, dumneavoastrd domnule Primar gi

noi c[ scoatem societatea din insolven![ qi acum ce facem?
Prelungim insolvenla?

- Domnul Corcoa{[ spunea c[ are banii pentru iegirea din insolventI.
- Are toatd lumea adresa de la UATAA cu sumele transmise. A fost

calculat greqit, prin fals, numdrul certificatelor carbon qi valoarea
estimatd a acestora. Acele date au condus gi la un calcul mai mic al
pierderilor induse. CAnd am introdus in calcul cifrele reale,
num[ru] certificatelor carbon aproape s-a dublat, pierderile induse
dacd pdn[ acum erau intre 2, 5 milioane - 2,7 milioane pe an,

acum sunt de 4,8 milioane calculate pe anul 2019.
- Domnule Primar, ceea ce spuneli dumneavoastrd nu contest, dar de

ce nu ni se pune qi nouf, la mapd aceste documente pe care

dumneavoastrl probabil le-afi vdzlt? Noi vorbim acum pe ceea ce

nu am vdztt. Noi discutdm.
- Realitatea, cifrele reale, o va scoate in evidenld auditul sau instituliile

care vor face cercetarea.
- Domnule Popescu, de la sdpt[mdn6 la siptdmdnl mai gdsim cdte

ceva.
- Eu nu contest asta.

- Rog sf, se consemneze in procesul verbal cI solicitim pentru qedinj[,
dacS exist[ posibilitatea, sI ni se pund la map[ documente din care

sd rezulte ceea ce a\i precizat s[ nu m[ in]elege{i greqit, dar s[ ne

prezentali documentele.
- 5 martie este termenul. Dacd dorili sI convoc[m p6nd in 5 martie...
- Aceste date pe care ni le spunefi eu nu le contest, dar e bine s[ avem

gi noi documente in fald sd vedem realitatea care este. Nu cred cI
deranjeazd,pe cineva.

- Nici atunci nu am fost qi nici acum nu sunt pentru ieqirea societdlii

din insolven!6. Pozilia grupului nostru r[mdne aceeaqi.

: - Sd ni se comunice situa{ia economico - financiatd a societdlii care

sd cuprindd: situalia economic5, banii pentru certificatele carbon,

pierderile induse, numdrul de personal al societ[tii qi ce probleme

financiare mai are (restan{e).

- Trebuie s[ cunoagtem situa{ia economic[ exact6, c6!i bani sunt in
cont.

Dl. Viceprimar

Dl. Primar: - O situalie exactd poate fi pentru anul 2019.

Dl. Viceprimar: - Ar trebui sd f,re lunar o situalie.

D1. Stelian: - Avem un program s[ vedem veniturile qi cheltuielile pdnd la

sfdrqitul perioadei insolvenlei, prelungiti cu un an?

Dl. primar: - ln bugetul veniturilor gi cheltuielilor sunt prinse cele 3 rate ce trebuie

plStite.
Dl. Pirvulescu: - Domnule Primar, ali spus adineauri cI s-a declanqat un audit.

Dl. Primar: - Da, este declanqat.

Dl. Pirvulescu: - Actele de cine au fost verificate?
Dl. Primar: - Dumneavoastrd vreJi nigte date pe care le-au eliberat tot oamenii

aceea care le-au intocmit qi pe celelalte.

Dl. Viceprimar pdrdseqte sala de qedinl6.
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Dl. Pirvulescu: - AJi spus c[ au fost raportdri false. Raportdrile acelea de cine au fost
semnate? De Corcoa{d sau de un grup?
Acum 4 luni, aqa cum spunea domnul Popescu, ni se spunea ci
situalia e roz qi putem ieqi din insolventd.

Dl. Primar: - Din datele care au venit la primdrie.
Dl. Pirvulescu: - Numai domnul Corcoa!6 a semnat acele documente? Singur?
Dl. Primar: - Are contrasemndtur[ in f4a.
Dl. Pirvulescu: - Dumneavoastrd ali spus ci numai ddnsul araportat.
Dl. Primar: - Este qeful lor qi rdspunde de ce se intdmpl5 acolo.
Dl. Pirvulescu: - Eu achiesez la ce a spus domnul Popescu. Vrem gi noi acte,

documente, sd qtim cine face controlul, cd aqa un control...
Dl. Primar: - Atunci nu-i dali drumul, l6sati-o aga.

Dl. Pregedinte: - DacI nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotir6re a$a cum a

fost redactat. Cine este pentru?
Dl. Petrescu: - Eu votez pentru prelungirea insolven{ei cu un an.

Consilierii locali: Petrescu Ilie, Col{atu Neghinl Constantin, Petriqor Florentina
Eugenia, Bulgariu Cristian, Drighici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea
Dumitru, Ra{ Jana Daniela Iorga Ion gi Sanda Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, $urlin Marilena, Popescu Ion qi Cojocaru Ion s-au abfinut de la vot.

i, o.-u votului exprimat proiectul de hotirffre a trecut, fiind votat
cu 11 voturi ,p€rtru" gi 7 ,,abfineri.

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte declar[
inchise lucrf,rile qedinlei extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din data de

18.02.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PINTEA STRO

ENERAL,
GINA
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