
Proces - verbal

incheiat azi 20.09.2018 cu ocaziaqedinlei de indatd a Consiliului Local Motru. suntptezenfi 16 consilieri locali: La gedin{a participa: domnul primar Jianu Gigel, domnulFlorescu Daniel - consilier juridic in iadiul compartimentul Juridic contencios, in calitate
de Secretar pe perioada desfbqurdrii concediului di odihnd de c6tre doamna stroescu Gina- Secretar al Municipiului Motru, domnul Popescu Daniel - Director al Direcliei de culturdSport ri Tineret Motru, domnul paul Marian - $ef Serviciu R.u.I.p.p.c., domnulPerigoreanu Mircea- $d Serviciu Buget, Finanle, contabilitate, domnul Matei Anton Daniel- Consilier personal al Primarului, doamnele Lonea Vasilica gi urrori, arra Daniela dincadrul Aparatului Permanent al consiliului Local Motru.

De la gedinld lipsesc consilierii locali: Petrescu llie, Stelian vasile qi gurlin Marilena.

Dl' Florescu: - $edinfa este statutard, fiind prezenli un numdr de l6 consilieri Iocali din totalul de l9in functie, fapt pentru care lucririle se pot desftgura.
Dl. Pregedinte citeqte ordinea de zi.

In temeiul art' 39, alin.4 din Legea_administra{iei publice locale, nr. 215/2001, republicat6 qiactualizatd se convocd consiliul Local Motru in qedin{d de indatd, in data de 20 septembrie 201g,orele 1600 , in sala de gedintd a consiliului Locar Niot.r, av6nd Ia

ORDINEA DE ZI:

l' Proiect de hotrrire privind rectificarea bugetului local pe anut 201g 9i estimiri 20lg -2021, prin suplimentare cu suma de 2292,67 mii lei qi a bugetutui insiituliei publice giactivitrfilor rinantate integral sau parfial din venituri prop*rii pe anul 20lg 9i estimiri
2019 - 2021, iniliator - primar Jianu Gigel;2' Proiect de hotrrare privind participare" u,lr Municipiul Motru in cadrul programului
operafional capacitate Administritinezou - 2020- cererea de proiecte pocN3s,/2/l(cP l0l20l8 pentru regiunile mai pufin dezvoltate) cu proiectul ,,consolidarea

- capacitifii pentru finanfarea proiecturui, inifiator - primar Jianu Giger;3' Proiect de hoti-r0re privind aprobarea organizrrii Festivalului roJmnei in perioada
28 - 30 septembrie 201g, iniliator _prima. Jiur,, Gigel.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. cine este pentl-,?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a iost votatr cu unanimitate de voturi

,,pentru" (16).
Dl' Pregedinte: - Trecem la dezbaterea proiectelor de hotdrare de pe ordinea de

zt.
1' Proiect de hotrrffre privind rectificarea bugetului local pe anul 201g gi estimrri 20lg -2021, prin suplimentare cu suma de 2292,67 mii lei qi a bugetului instituliei publice giactivitifilor finanfate integral sau parfial din venituri prop-rii pe anut 201g qi estimiri

2019 -202l,iniliator _ primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte d6 citire proiectului de hotdrdre]
Dl' Perigoreanu ptezintd, in ce constd rectificarea bugetului local, f5c6nd referire lemodificrrile survenite, conform Raportului de specialitate.
Dl. Pregedinte: - Dac6 sunt discufii v6 rog sd vdlnscrieJi la cuv6nt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Cojocaru.

Dl' cojocaru: - Domnul Periqoreanu a fdcuio expunere frumoasa gi-l intreb cu cine s-a consultat
ca sumele defalcate sd fie repartizate frrd,a trece prin Comisia economicd?

1



- inleleg cd sumele trebuie prinse in aceastd structuri, dar ne sunt supuse
aprobdrii ftrd consultare ca qi cum suntem obligati sd le vot[m. cel pufin ,o*iriu
de buget trebuia sd ia act de aceste sume.

Dl.
Dl.

Primar: - Sumele primite sunt foarte mici.
Cojocaru: - infeleg.-Dar, de exemplu, de ce s-au

100 de mii?
prevdzut 50 de mii la iluminat qi nu

Dl' Periqoreanu: - S-a ftcut o analizd,la tot ce s-a pldtit la iluminatul public de la inceputul
anului 9i p6n[ in prezent qi s-a vdzut ce sume au mai rdmas gi c6t mai este
necesar pentru perioada urmdtoare.

Dl' Viceprimar: - Domnule Perigoreanu , aveli prevdztli3OO mii pentru reparalii strdzi. La ce
vE referi{i?

Dl' Perigoreanu: - Am primit o adresd de la Serviciul C.S.p.L.p.p.M. in care mi se comunicd
faptul ci mai sunt necesare lucrdri de reparafii.

Dl' Primar: - Necesari ar fi fost 500 de mii, dar pentru.i ru avem am prins 300 de mii lei.Dl. Sanda: - Repara{ii ce inseamnd?
Dl. Primar: - Tot ce trebuie reabilitat (plombat, asfaltat).
Dl. Sanda: - Le ddm sd le facd Direclia public6?
Dl' Primar: - Data trecutS, cdnd am dorit sd le fac6, aurefuzat.Dacd d[m sd facd repara]iile

vor subinchiria la o alt[ firmd gi ne va costa mai scump. Cu aceelqi bani
asfaltdm mai pufin.

Dl. Sanda:

Dl. Primar
Dl. Sanda:

Dl. Primar:

- Credeli cd este moral, cd este drept ca lucrdrile care poate sE le facd Direclia
Publicd sd nu i le ddm?

- Nu pot sd le fac6 asfaltdri, tot ce a putut a fbcut.
- Nu poate sE facd plombdri, nu poate sd anvelopeze Gr6dinila nr. 7 sd. ia 3

miliarde, nu putea sd facd t6rgul?
- Direclia Publicd arefuzatmai multe lucrdri gi servicii. Cu privire la servicii

este vorba de transportul public, cu toate cd avea un inginer angajat,
specialist in aga ceva.

- Sunt multe rcfizate.
- Cu privire la reabilitarea Grddinilelor nr. 7 qi nr.l, lucrdrile vor fi scoase la

Dr Sanda: lTll":'tr'.:;:ffi';;i,I,.,:ffi:,fx;fp#p,.unaz
Dl. Primar: - Separat, pe fiecare obiectiv.
Dl' Sanda: - Valoare de reabilitare a Grddini{ei nr. 7 este de sub 100 de mii euro. Dafi

lucrarea la Direc(ia publicd!
Dl' Primar: - Sunt fonduri externe gi se verificd modalitatea de atribuire a lucrdrii.Dl' Viceprimar: - Direcfia Publicd este societatea Consiliului Local Motru ginu fuce ce vrea

gi ce nu vrea. Dacd se dd hotdrdre ca o lucrare sau un serviciu trebuie fbcut
de aceastd societate, se d[ comandd gi societatea va trebui sd facd. Este
exclus s6 nu vrea.

Dl' Pintea: - Pdn6 acum de ce nu a dorit sd fac[ lucrdrile?
Dl' Sanda: - Direc(ia Publicd are de incasat peste 12 miliarde lei de la primdrie. Cum sd

maifacd,alte lucr[ri?
Dl' Mirqu: - Domnule Periqoreanu, noi am votat un buget dezechilibr at? ydd, cd, in

adresa Ministerului Finantelor de la 1906 sume defalcate din taxa pe
valoare adlugatd pentru echilibrarea bugetelor locale in trimestrul III
avem 1200 gi in trimestrul IV avem 906.

Dl' Perigoreanu: - Este o repartilie datd de Ministerul Finanlelor. Am creat prevederi de 1200
in trimestrul III qi de 706 in trimestrul IV.

- Trebuie sd fie un echilibru bugetar in sensul cd. total venituri din trimestrul
III sd fie egal cu total cheltuieli dintrimestrul III.

Dl' Preqedinte: - DacS nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?
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in urma volului exprimat proiectul de hotlrare a fost votat cu unanimitate devoturi o,pentru', (16).
DL. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

2' Proiect de hotirflre privind participarea uAT Municipiul Motru in cadrul programului
operafional Capacitate Administrativi,2ll4 - 2020 - Cererea de proiecte poc/V3s}lz/l(cP 10/2018 pentru regiunile mai pufin dezvoltate) cu proiectul ,,consolidareacapacitifii pentru finan(area proiectului, inifiator - primar Jianu Giget;Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotarAre

Dl' Pregedinte: - Dacr sunt discutii v5- rog sd vr inscrieli la cuv6nt. Dac6 nu sunt discu(ii
o t'Pun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?In urma 

"^,11!"i 
exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate devoturi rrpentru" (16).

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

3' Proiect de hotrr0re privind aprobarea organizrrii Festivalului Toamnei in perioada
28 - 30 septembrie 201g, ini{iator _prima. Ji"no Giget;Dl' Preqedinte citegte proiectul de. hotdr6re qi men(ioneazd cd acesta este insotit de

Expunerea de motive, Raportul de specialitate gi cererea Asocialiei

Dr. preqedi,,,.' - D:.T:1Tnilfi11pa,-, sd vd inscrieli ra cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion.'
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Sanda.
Dl' Sanda: - Aq face un amendament ca firma organizatoare sd foloseascl prefurile stabilite

prin HCL pentru inchirierea terenului pus ra dispozilie. 
r

Dl' Primar: - Folosind preturile din HCL nu mai are nici un beneficiu. Mai este gi o
componentl umanitard ce constd in colectarea de fonduri pentru recuperarea
medicald a unui copil, din Motru, cu probleme medicale giu,u".Dl' Sanda: - Atunci sd modificdm hotdr6rea Consiiiului Local cu prelririle de inchiriere gi
sd mai introducem un articol in care s[ se mentioneze cd nu se folosesc
aceleagi prefuri pentru comercianlii din afara municipiului pentru cE mi se
pare cd practicd preluri mult mai mari la produse comercializate comparativ
cu comerciantii autohtoni.

Dl' Primar: - Am ajuns sd ne uit6m cdt c6gtig[ allii nu ce cAgtigrm noi. Mai bine sd pierdem
noi dec6t s6 cdgtige el?

- in perioada 28 - i0 septembrie nu este nici un eveniment in oraq. prin acest
proiect avem posibilitatea sd oferim cet5lenilor un spectacol. Dacd vor sd
consume ceva bine dacd nu, nu consumd. Firma orgiizatoare igi asumd un
risc. gi oferd 9i un ajutor umanitar unui copil bolnav,-sumd pe care gi-o asumd
indiferent de incasdri.

- Comercian{ii autohtoni pldtesc 50%.
Dl. Sanda: - 50% din ce?
Dl. Primar: - Din ce pldtesc ceilalli.
Dl. Sanda: - C6t pldtesc ceilal{i? CAt stabilegte el?
Dl' Primar: - $i noi ce pierdem? Nu ne intereseazd, important este faptul cd agen{ii

economici autohtoni vor pl6ti 50%.
Dl. Sanda: - Ne intereseazd pentru ca privalii dau qi salariile gi tot.Dl' Bulgariu: - Dacr nu se organizeazd nimic mai cdgtigd privatii ceva? privalii ca.re nu

doresc nu vin.
Dl' Primar: - Noi ddm posibilitate a ca cetdlenii sd aibd un spectacol in aceastd perioadd.
Dl. Sanda: - Eu mi-am spus punctul de vedere.
Dl' Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fostredactat. Cine este pentru?
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in urma votului exprimat proiectul de hotlrfire a fost votat cu 14 voturi
,,pentru" gi 2 voturi ,,impotrivI" (Colfatu Neghinl Constantin gi petriEor Florentina
Eugenia).

Dl. Florescu: - Proiectul de hot6r6re a trecut.

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declara inchise lucrdrile gedintei deindat[ a Consiliului Local Motru din data de 20.09.2018, fapt pentru care s-a incheiatprezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
IORGA ION GINA
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