Proces

- verbal

incheiat azi 19.12.2019 cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 17 consilieri locali din cei 19 in funclie. Lipsesc consilierii locali Cojocaru Ion qi
Sanda Ion. La qedin{d participd: domnul Primar - Jianu Gigel, domnul Florescu Daniel
Consilier juridic ce Jine locul prin dispozilie doamnei Secretar General - Stroescu Gina,
domnul doctor Bratiloveanu Constantin insolit de familie, prieteni gi colegi medici, domnul
Dobricd Tudor - director al societdfii Direcfia Publici Motru S.A, domnul Rddescu Gheorghe
- Reprezentant al S.C. UATAA Motru S.A., domnul Popescu Daniel - director al DirecJiei de
Culturd, Activit6{i de Sport qi Tineret Motru, domnul G6ddu Ion - $ef Serviciu I.T.L.,
doamna Luca Valeria - $ef Serviciu Asistentd gi Protecfie Social5, domnul Ciuciulete
Cristian - Inspector in cadrul Serviciului Asistent[ qi Protecfie Social6, doamna Vintilescu
Elena - Consilier personal al Primarului, domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al
Primarului, doamnele Lonea Vasilica Ei Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru gi cetdfeni ai municipiului Motru.
Publicitatea gedintei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedinJa este televizat6 in direct.
Membrii Consiliului Local Motru au fost convocafi prin Dispozi1ianr.995ll2.l2.20l9
gi anunlali telefonic.
Dl. Florescu: - $edinfa este statutard, fiind prezenti 17 consilieri locali din cei 19 in functie,

Dl.

fapt pentru care gedinfa se poate desftqura.
precizeazd,
Preqedinte
faptul ci in luna noiembrie a fost adoptatd Hotlrdrea Consiliului

Local Motru prin care se conferl Titlul de CetS[ean de Onoare domnului
doctor Bratiloveanu Constantin gi invitd pe domnul Primar sd inmdneze
acest titlu.
in sala de gedinfd intrd domnul Cojocaru Ion, fiind prezen{i 18 consilieri locali in
funclie.
Dl. Primar - Mullumegte domnului doctor Bratiloveanu Constantin pentru toatd activitatea
desf6guratd cu succes in cadrul Spitalului Municipal Motru gi pentru
contributia pe care a avut-o in practicarea actului medical la un nivel inalt.
- Mentioneazd cd se bucurd c[ are onoarea de a inmdna acest Titlu qi cd igi
doreqte ca gi pe viitor Consiliul Local Motru sd confere Titlul de Cetdlean de
Onoare gi altor cetdfeni ai municipiului Motru care au l6sat o amprentd prin
activit6tile deslagurate in cadrul exercitSrii profesiei sau prin contribulia
avuti in dezvoltarea comunitdlii.
- inm6neazd domnului doctor Bratiloveanu Constantin Diploma de Cetdtean
de Onoare al Municipiului Motru, insolit[ de o plachet6 gi de HotirArea
Consiliului Local Motru nr. 154 din 28.11.2019 prin care i se conferd acest
titlu.
Dl. Dr. Bratiloveanu mullumegte domnului Primar gi Consiliului Local Motru pentru titlul
conferit gi line un discurs.
Domnul Viceprimar Morega Costel Cosmin, domnul consilier local Petrescu Ilie, domnul
doctor Vintilescu Costinel qi domnul pregedinte de qedinfd Negrea Nicolae
(in cdte un discurs in care mullumesc domnului doctor Bratiloveanu
Constantin pentru toatd activitatea desfdgurat6, considerdndu-l un exemplu
demn de urmat de cdtre generafiile urmltoare de medici.
Lucrdrile gedin{ei sunt intrerupte 10 minute, timp in care domnul doctor
Bratiloveanu Constantin s-a retras impreun[ cu familia, prietenii gi colegii medici.
Dl. Preqedinte: - Relu6m lucririle gedinlei.
I

Dl. Florescu: - La mapi avem trei procese verbale. Dacd sunt discufii, completdri sau
modificdri la procesul verbal al gedin{ei ordinare din data de 28.11.2019 vlt
sd le facefi, dacd nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?
1og
In urma votului exprimat procesul verbal al gedinfei ordinare din data
de 28.11.2019 a fost votat cu unanimitate de voturi,rpentru" (18).
Dl. Florescu: - Dacd sunt disculii, modificdri sau completdri cu privire la procesul verbal al
gedinfei extraordinare de indatd din data de 03.12.2019 vi rog sd le faceJi,
dacd nu sunt

il

supun la vot. Cine este pentru?

in urma votului exprimat procesul verbal al gedinfei extraordinare de
indatl din data de 03.12.2019 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).
Dl. Florescu: - Dacd sunt discu{ii, modificdri sau complet6ri cu privire la procesul verbal al
gedintei extraordinare de indatd din data de 10.12.2019 v6 rog si le faceti,
dac[ nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?
it u.*a votului exprimat procesul verbal al gedinfei extraordinare de
indati din data de 10.12.2019 a fost votat cu unanimitate de voturi,pentru" (18).
Dl. Florescu: - Domnule Preqedinte, vd rog sd prelua{i lucr[rile gedinfei.
Dl. Pregedinte:- Prin Dispozilia nr. 995112.12.2019 suntem convoca(i in gedinld ordinar[
publicd azi 19.12.2019 care are la
PROIECTUL ORDINII DE Zlz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Proiect de hotirf,re privind aprobarea aderlrii UAT comuna Licurici la Asocia{ia
de Dezvoltare Intercomunitarl de utilitlfi publice pentru serviciul de alimentare
cu api gi de canalizare,ADIA" Gorj, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucriri de interes
local pentru repartizarea lunarl a orelor de munci prestate de persoanele majore
apte de muncii beneliciare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.
41612001, pentru anul2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiect de hotiirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de^investi{ii
,rExtindere sistem distribufie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Insurlfei,
Judeful Gorj", inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investifii
,rExtindere conductl distribu{ie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Ploqtina,
Judeful Gorj", inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investifii
,rExtindere sistem distribufie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Leurda,
Judeful Gorj", inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiect de hotlrflre privind aprobarea variantei optime cu indicatorii tehnico economici a Studiului de solufie pentru eliberare amplasament in vederea
obfinerii avizului de amplasament favorabil pentru obiectivul ,rModernizare,
extindere qi dotare infrastructurl ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal
Motru", inifiator Primar-Jianu Gigel;

Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 154/03.12.2019, firmei S.C.ELCO SA TG. JIU, in
scopul Autorizlrii executiirii lucririlor de intiirire refea in vederea racordlrii
utilizatorului Petre Iovana, PTCZ 6l0,4lW nr. 4 MOTRU, conform ATR
001100201880/15.07.2019, Localitatea Motru, Strada Dafinului, nr. 13, Judeful
Gorj, inifiator Primar - Jianu Gigel;
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8.

9.

Proiect de hotirire privind acordul C.L.Motru pentru vinzarea locuin{ei nr.4 ,
Sc. 1, parter, blocul I1, Aleea dr. Carol Davilla, nr. 6, Motru , doamnei
Dobri{oiu Maria Mihaela - titular contract de inchiriere, inifiator Primar - Jianu
Gigel;
Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru construirea
unui balcon la apartamentul nr. 3, Scara A, BIoc T 7, Strada Margaretei nr. 9,
Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Giget;

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea studiului de oportunitate privind
concesiunea prin licita(ie publicl a terenului in suprafa{i de 60 mp, cu numir
cadastral 35684, situat in incinta Ambulatoriului Motru, Strada Minerului, nr. 7,
pentru realizarea unei slli de chirurgie-implantologie dentari Ei aprobarea
concesionlrii prin licita(ie publicl a terenului in suprafa{I de 60 mp, apar{inind
domeniului public al Municipiului Motru, cu numlr cadastral 35684, situat in
incinta Ambulatoriului Motru, Strada Minerului, nr, 7, pentru realizarea unei slli
de chirurgie-implantologie dentar5, inifiator Primar - Jianu Gigel;

11. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru
pentru demararea unor activitlfi de educafie qi pregitire sportivl in disciplina
lupte greco-romane in municipiul Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;
12. Proiect de hotirire privind modificarea art.l Ei art. 2 din H.C.L. Motru nr. 85 din
31.07.2014, inifiator Primar - Jianu Gigel;
13. Proiect de hotlrire privind acordarea unui mandat special, reprezentanfilor
municipiului Motru in Adunarea generall a ac{ionarilor pentru revocarea
administratorului special la SC UATAA Motru SA Ei pentru desemnarea unui nou
administrator special, inifiator Primar - Jianu Gigel;
14. Proiect de hotlr0re privind alegerea pregedintelui de qedin(I pentru a conduce
lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru in urmltoarele trei luni : ianuarie,
februarie Ei martie 2020, ini(iator consilier local - Negrea Nicolae;
15. tntrebiri qi interpellri;

16.

Probleme curentel
Adresa nr. 211105.12.2019 a societlfii Direc{ia Publicl Motru SA, inregistratl
la Consiliul Local Motru sub nr.908/05.12.2019;
2. Adresa nr. 9755/03.12.2019 a SC UATAA Motru SA , inregistrati Ia Consiliul
Local Motru sub nr. 875103,12.2019 ;
3. Adresa nr. 10.064/10.12.2019 a SC UATAA Motru SA, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 935110.12.2019 inso{itI de materialele aferente
respectiv: fundamentare cheltuieli de transport qi distribu{ie, balanfe,
documente care atesti cheltuielile aferente 2018-2019 qi machete, documente ;i

1.

inscrisuri ANRE;
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" (19).
Dl. Pregedinte: - Avem qi o suplimentare a ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotirf,re pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a reducerilor gi scutirilor la plata impozitului pe cl5diri gi
pe terenuri pentru intreprinderi in vederea atragerii de investi{ii qi susfinerea
dezvoltlrii economice durabile a Municipiului Motru, iniliator Primar - Jianu
Gigel;
2. Proiect de hotirire privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a ajutoarelor de natura reducerilor qi scutirilor la plata
impozitului pe ctidiri gi pe terenuri in vederea crelrii de noi locuri de muncl in
intreprinderile care igi au sediul qi desfiEoarl activitatea in Municipiul Motru,
ini(iator Primar - Jianu Gigel;

.

3. Proiect de hotirfire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
4.

5.

6.

diminuare cu suma de 50 mii lei, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru de modificare a
HCL nr. 148 din 28.11.2019 in sensul schimblrii denumirii din Ministerul
Dezvoltlrii Regionale gi Administrafiei in Ministerul Lucrlrilor Publice,
Dezvoltirii qi Administrafiei, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiect de hotlrire privind majorarea ca lo/o a capitalului social de{inut de
cltre Municipiul Motru prin Consiliul Local Motru la Societatea Direcfia
Publici Motru S.A. prin preluarea cu plati a acfiunilor de(inute pflnI in prezent
de citre Sindicatul Liber al Funcfionarilor Publici din Primlria Motru, inifiator
Primar - Jianu Gigel;
Adresa Administratorului special al societ5(ii UATAA Motru S.A.- Corcoa{5

Eugen, nr. l0l7lll3.l2.20l9, inregistratii la Consiliul Local Motru

sub

nr.943113.12.2019;

7. Adresa societlfii UATAA Motru

S.A., inregistratl la Consiliul Local Motru sub
nr.951/19.12.2019, ce cuprinde cheltuieli transport, distribu{ie qi furnizare agent
termic.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatl cu
unanimitate de voturi rrpentru" (18).
Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentatd. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl a fost votatl cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

1.

Proiect de hotlrire privind aprobarea aderlrii UAT comuna Licurici la Asocia{ia de
Dezvoltare Intercomunitarl de utiliti{i publice pentru serviciul de alimentare cu
api qi de canalizare,,ADIA" Gorj, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotlrdre, mentioneazd,cd, acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru gi intreabd dacd sunt
discutii.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in u.ma votului exprimat proiectul de hotirf,re a fost votat cu unanimitate

de

voturi rrpentru"(18).
Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucrlri de interes
local pentru repartizarea lunarl a orelor de muncl prestate de persoanele majore
apte de munci beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.4161200l,
pentru anul2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre, mentioneazd cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru gi intreab[ dacd sunt

2.

discutii.

Dl. Pregedinte: - Daci nu sunt discutii supun la vot proiectul de hot6r6re 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).

3. Proiect de hotflrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru aprobarea

variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de^investifii
,,Extindere sistem distribu{ie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Insuri(ei,
Jude{ul Gorj", inifiator Primar - Jianu Gigel;
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Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre, mentioneazd,cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru cu varianta nr. 3 qi
intreabd dacd sunt discutii.
Dl. Preqedinte: - DacE nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot6rdre cu varianta nr, 3. Cine
este pentru?
^ urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
In
voturi rrpentru"(18).

4. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru

aprobarea

variantei optime cu indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investifii
,,Extindere conductl distribulie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Ploqtina,
Jude(ul Gorj", inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirAre, mentioneazd,cd. acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru cu varianta nr. 3 qi
intreabd dacd sunt discutii.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre cu varianta nr. 3. Cine
este Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotirire
In

a fost

votat cu unanimitate de

voturi rrpentru"(18).

5. Proiect de hotiirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru

aprobarea
variantei optime cu indicatorii tehnico economici privind obiectivul de investi(ii
,,Extindere sistem distribu{ie gaze naturale in Municipiul Motru, sat Leurda,
Jude{ul Gorj", ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re, mentioneazd cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru cu varianta nr. 3 qi
intreab[ dac6 sunt discu]ii.
Dl. Preqedinte: DacI nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrAre cu varianta nr. 3. Cine
este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru"(18).

-

^

6. Proiect de hotirire privind aprobarea variantei optime cu indicatorii tehnico -

economici a Studiului de solufie pentru eliberare amplasament in vederea ob{inerii
avizului de amplasament favorabil pentru obiectivul ,rModernizare, extindere ;i
dotare infrastructurl ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Motru", inifiator
Primar - Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre, mentioneazd, cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru cu varianta nr. 1 qi
intreabd dacl sunt disculii.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re cu varianta nr. 1. Cine
este

^ urma Pentru?
votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de
In
voturi,opentrut'(18).

7. Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 154/03.12.2019, firmei S.C.ELCO SA TG. JIU, in
scopul Autorizlrii executlrii lucririlor de intlrire refea in vederea racordirii

utilizatorului Petre lovana, PTCZ 6/0r4KV nr. 4 MOTRU, conform ATR
001100201880/15.07.2019, Localitatea Motru, Strada Dafinului, nr. 13, Jude{ul
Gorj, ini{iator Primar - Jianu Gigel;
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Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot[r6re, men]ioneazd.c6, acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru qi intreabd dacd sunt
disculii.
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul

de hot5rffre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut'(18).

8. Proiect de hotirffre privind acordul C.L.Motru pentru vinzarea

locuin{ei nr.4

,

1, parter, blocul 11, Aleea dr. Carol Davilla, nr. 6, Motru , doamnei Dobri{oiu
Maria Mihaela - titular contract de inchiriere, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Sc.

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotlr6re gi mentioneazd, cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate nr. 2, 4, 5 gi 6 qi nefavorabil de Comisiile de
specialitate nr. 1 qi 3. tntreab6 dac6 sunt discutii.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discuJii suprxl la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotiirire

a fost

votat cu unanimitate de

voturi rrpentru"(18).

9. Proiect

de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru construirea
unui balcon la apartamentul nr. 3, Scara A, Bloc T 7, Strada Margaretei nr. 9,
Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot[r6re, men]ioneazd cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru gi intreabd dac[ sunt
disculii.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in u.ma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
voturi rrpentru"(18).
10.

de

hotlrire privind aprobarea studiului de oportunitate privind
prin
licita(ie publici a terenului in suprafafl de 60 mp, cu numlr
concesiunea
cadastral 35684, situat in incinta Ambulatoriului Motru, Strada Minerului, nr. 7,
pentru realizarea unei sili de chirurgie-implantologie dentari qi aprobarea
concesionlrii prin licita{ie publicl a terenului in suprafa{i de 60 mp, aparfinind
domeniului public al Municipiului Motru, cu num6r cadastral 35684, situat in
incinta Ambulatoriului Motru, Strada Minerului, nr. 7, pentru reahzarea unei slli

Proiect de

de chirurgie-implantologie dentarii, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot5r6re gi mentioneazd cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru cu propunerea domnului
consilier local Ardeiu Rdzvan Remus ca durata concesiunii sd fie de 49 de ani.
intreabd dac6 sunt disculii.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discutii sau alte propuneri supun la vot proiectul de hotdr6re cu
propunerea ftcuti. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re a fost votat cu unanimitate de

^

voturi rrpentru"(18).

hotlrire privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru pentru
demararea unor activitlfi de educa{ie qi pregitire sportivl in disciplina lupte grecoromane in municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre, mentioneazdcd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru gi intreabd dacd sunt
discutii.
11. Proiect de

6

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

in urma votului exprimat proiectul de hotirire

a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru"(18).
12. Proiect de

hotlrire privind modificarea art.l;i art. 2 din H.C.L. Motru nr. 85 din

31,07.2014, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi menlioneazdcd acesta nu a fost supus avizdrii
in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru. tntreabd dacd sunt
disculii.
Dl. Primar: - La mapd vdd o adresd inregistratd la Consiliul Local pe data de 13 decembrie
de care nu am qtiu. Atrag atenlia angajatelor Aparatului Permanent ca sd-mi
comunice la timp corespondenla primitd la Consiliul Local.
- Pentru c[ nu am analizat informatiile comunicate, doar am citit acum at6t c6t
s-a putut, retrag de pe ordinea de zi cele doud proiecte de hotirAre de la
punctele 12 9i 13.
13.

Proiect de hotirire privind acordarea unui mandat special, reprezentan{ilor
municipiului Motru in Adunarea general[ a ac{ionarilor pentru revocarea
administratorului special la SC UATAA Motru SA qi pentru desemnarea unui nou
administrator special, inifiator Primar - Jianu Gigel;
Proiectul de hotdrdre a fost retras.

Proiect de hotlrffre privind alegerea preqedintelui de qedin{I pentru a conduce
lucrlrile Eedinfelor Consiliului Local Motru in urmltoarele trei luni: ianuarie,
februarie qi martie 2020, inifiator consilier local - Negrea Nicolae;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot6rire, men(ioneazdcd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru qi propune pe domnul
Iorga Ion ca preqedinte de qedinld pentru urmdtoarele trei luni.
Dl. Viceprimar: - Propun pe domnul Ardeiu Rdzvan Remus.
14.

DI. Cojocaru: - Propun pe domnul Popescu Ion.
Dl. Ardeiu: - Eu md retrag.
Dl. pregedinte: - Dacd nu sunt alte propuneri, supun la vot propunerea pentru domnul Iorga
Ion. Cine este Pentru?
i, urmu votului exprimat propunerea a fost votatl cu 9 voturi ,,pentru" qi 9

,,ab(ineri".
Dl. Florescu: - Propunerea nu a trecut.
Dl. pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Popescu Ion. Cine este pentru?
in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 9 voturi ,,pentru" qi 9
,,ab(ineri".
Dl. Florescu: - Propunerea nu a trecut.
pentru Ca .r., au mai fost fbcute alte propuneri, proiectul de hotdrAre nu a fost
supus votului.
15.

proiect de hotlrire pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a reducerilor qi scutirilor la plata impozitului pe clldiri 9i pe
ierenuri pentru intreprinderi in vederea atragerii de investi(ii qi sus{inerea
dezvoltlrii economice durabile a Municipiului Motru, inifiator Primar - Jianu

Gigel;
Dl. prJqedinte citeqte proiectul de hotdrdre, menfioneazd cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru qi dd cuvAntului
domnului G[ddu Ion - $ef Serviciu I.T.L. pentru ptecizdti'
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Dl. Gdddu - Reliefeazd importanta celor doud scheme de minimis a cdror aplicare are ca
finalitate creqterea veniturilor, atragerea de noi investilii care sd asigure o
dezvoltare durabilS a municipiului Motru gi crearea de noi locuri de munc6;
- Mentioneazd. cd, cele dou6 scheme de minimis au mai fost aprobate prin HCL
w.4112016 qi9112016, ambele fiind in curs de desfbqurare.
Dl. Pregedinte: - DacI nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?
tn urma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru"(18).
Proiect de hotirire privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a ajutoarelor de natura reducerilor gi scutirilor la plata
impozitului pe clldiri qi pe terenuri in vederea crelrii de noi locuri de munci in
intreprinderile care igi au sediul qi desflqoarii activitatea in Municipiul Motru,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotlrdre, menlioneazd cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru qi intreabl dac6 sunt
16.

discutii.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotSrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
in u"ma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru"(18).

hotlrffre privind rectificarea bugetului local pe anul2019 prin diminuare
cu suma de 50 mii lei, inifiator Primar - Jianu Gigel;

17. Proiect de

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re, mentioneazdcd. acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru qi intreabd dacd sunt
discu{ii.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost
redactat. Cine este Pentru?
votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
,rr*u
i,

voturi rrpentru"(L8).
hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru de modificare a HCL
nr. 148 din 28.11.2019 in sensul schimbirii denumirii din Ministerul Dezvoltlrii
Regionale qi Administra{iei in Ministerul Lucrlrilor Publice, Dezvoltlrii qi
Administrafiei, ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre, menfioneazd,cd, acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru gi intreabd dacd sunt
18. Proiect de

discu{ii.

Dl. pregedinte: - Daci nu sunt discu(ii supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost
redactat. Cine este Pentru?

in u.ma votului exprimat proiectul de hotlrire

a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru"(18).
Proiect de hotlrflre privind majorarea cu lo/o a capitalului social de{inut de cltre
Municipiul Motru prin Consiliul Local Motru la Societatea Direc{ia Publicl Motru
S.A. prin preluarea cu platfl a ac{iunilor definute pffnI in prezent de citre
Sindicatul Liber al Func{ionarilor Publici din Primlria Motru, ini{iator Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot6rdre, menfioneazd cd acesta a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru gi intreabd dacd sunt
19.

discutii.
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Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt discutii 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 rrpentru"(18).
20. Probleme curentel
Adresa nr. 211105.12.2019 a societlfii Direcfia Publici Motru SA, inregistratl
Ia Consiliul Local Motru sub nr. 908105.12.2019;
Adresa nr. 9755/03.12.2019 a SC UATAA Motru SA , inregistrati la Consiliul
Local Motru sub nr. 875103.12.2019;
Adresa nr. 10.064/10.12.2019 a SC UATAA Motru SA, inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 935110.12.2019 inso{itI de materialele aferente
respectiv: fundamentare cheltuieli de transport gi distribufie, balan{e,
documente care atestii cheltuielile aferente 2018-2019 qi machete, documente

1.

2.
3.

4.
5.

inscrisuri ANRE;
Adresa Administratorului special al societifii UATAA Motru S.A.- Corcoa(i
qi

Eugen, nr.

10171113.12.2019,
nr.943113.12.2019;

inregistratl la Consiliul Local Motru

sub

Adresa societl(ii UATAA Motru S.A., inregistratii la Consiliul Local Motru
sub nr.951119,12.2019, ce cuprinde cheltuieli transporto distribu{ie qi furnizare
agent termic.
Dl. Preqedinte: - S-a luat act de adrese. Declar inchise lucrlrile gedinlei.
Domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului Local
Motru din data de 19.12.2019, fapt pentru care

PRE$ED INTE DE $EDINTA,
NICOLAE
NEG

se incheie prezentul proces - verbal.

SECRETAR G
GINA
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