
Proces - verbal

incheiat azi 2l.l}.2}lg cu ocazia convoclrii qedin{ei extraordinare de indatd a
Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut telefonic Ai prin mesaj.
Sunt prezenli 15 consilieri locali: Bulgariu Cristian, Cojocaru Ion, Fotescu Valeriu,

Popescu Ion, Mirgu Vasile, $urlin Marilena, Petrigor Florentina Eugenia, Collatu Neghind
Constantin, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, RaJ Jana Daniela, Sanda Ion, Morega Costel
Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu qi Iorga Ion din totalul de 19 in funclie. La qedinfd
particip5: domnul Primar Jianu Gigel, domnul Florescu Daniel - consilier juridic ce {ine
locul doamnei Secretar - Stroescu Gina, domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget,
Finan(e, Contabilitate, domnul Popescu Daniel - director al Direcfiei de Culturd, ActivitAli
de Sport qi Tineret Motru, domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al domnului
Primar, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru.

De la gedintd lipsesc consilierii locali: Ardeiu R[zvan Remus, Drdghici Dorel, Petrescu
Ilie gi Stelian Vasile.
Dl. Florescu: - $edinta este statutard, fiind prezenli un numdr de 15 consilieri locali din

totalul de 19 in funclie, fapt pentru care lucrdrile se pot desfrqura.
- Domnule Pregedinte, vd rog sE preluali lucrdrile qedintei.

Dl. Pregedinte citeqte Dispozilia de convocare a Consiliului Local Motru in gedinfd

extraordinard de indatd in data de 2l.l0.2}lg, orele 1600, ce se desfrqoard in sala de

Consiliu, avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE Zlz

1. Proiect de hotirire privind aprobarea regulamentului privind mecanismul de
compensare precum qi modalitatea de evitare a supracompenslrii qi de recuperare a
eventualelor supracompensafii rezultate din prestarea serviciului de producere,
transport, distribu(ie qi furnizarea agentului termic in sistem centralizat in
Municipiul Motru, precum gi aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului
de producere, transport qi distribu(ie energie termic[ la S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A.
in valoare de 5439 mii lei, ini{iator - primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de 11215 mii lei, inifiator - primar Jianu Gigel;

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

,rpentru" (15).

1. Proiect de hotdrflre privind aprobarea regulamentului privind mecanismul de

compensare precum qi modalitatea de evitare a supracompenslrii gi de

recuperare a eventualelor supracompensa{ii rezultate din prestarea serviciului
de producere, transport, distribu{ie qi furnizarea agentului termic in sistem
centraltzat in Municipiul Motru, precum gi aprobarea pierderilor induse de
prestarea serviciului de producere, transport gi distribu{ie energie termicl la
S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A. in valoare de 5439 mii lei, ini{iator - primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot[r6re.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrie{i la cuvdnt.
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S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. viceprimar: - Domnule Perigoreanu, de unde rezultd,suma de 5439 mii lei?
Dl. Perigoreanu: - Din cele doud anexe la proiectul de hotdr6re. Pe anul 2017 sunt

2489989,46 lei iar pe anul 2018 suma de 2949413,53 lei. Dacd le
adunim ne dd suma de 5439 mii lei.

Dl. Viceprimar: - Am primit aproape 80 de miliarde lei.
Dl. Perigoreanu: - 7 .956 mii lei.
Dl. Viceprimar: - Bani pentru pierderi induse qi subvenfii. Dumneavoastri ati venit doar cu

pierderile induse.
Dl. Perigoreanu: - In acest proiect sunt prinse pierderile induse iar in celdlalt proiect o sd

observali cd sunt prinse 5439 mii lei pentru pierderi induse Si 2516,59
mii lei pentru subventii.

Dl. Viceprimar: - Din banii primili de la Guvern, 7956 mii lei, aprobdm cei 5439 mii lei
pentru pierderi induse qi diferenla pentru subvenlii.

Dl. Periqoreanu: - Da, aga sunt pringi in buget.
Dl. Cojocaru: - $i subventia unde este?
Dl. Periqoreanu: - Subven{ia este aprobati, nu mai pot aproba incd o datd.
Dl. Popescu: - De ce aJi frac{ionat banii?
Dl. Periqoreanu: - Pentru cd se pldtegte de pe doud aliniate.
Dl. Primar: - Prin primul proiect ne asumdm pierderile induse ca s5 ne putem recupera

banii care vin prin bugetul local, pentru ca apoi sd fie repartizatd suma
tot societdfii U.A.T.A.A.

Dl. Sanda: - SubvenJii pentru ce sunt, pentru perioada trecutd sau de acum in acolo?
Dl. Perigoreanu: - Subvenliile sunt de acum in colo, pentru lunile noiembrie, decembrie,

ianuarie, februarie qi martie. S-a mers pe subventia care este la ora
actualE aprobatd de Consiliul Local.

Dl. Cojocaru: - Nu inleleg de ce nu s-a venit cu suma intreag[.
Dl. Primar: - Pentru cd prin acest proiect de hotdr6re trebuie sd ne asumdm pierderile

induse.
Dl. Viceprimar: - Deci, din toati suma, 5439 mii lei trec pentru pierderi induse gi diferenta

de2516,59 mii lei sunt pentru subventii.
Dl. Periqoreanu: - Da.
Dl. Cojocaru: - Ce sunt cu cei ll.2l5 mii lei de la urmdtorul proiect de hotdrdre?

Dl. Perigoreanu: - Suma cu care se rectificd bugetul local in care sunt prinse gi sumele pentru
pierderile induse gi subvenlii.

DL. Cojocaru: - De ce nu s-a fEcut un singur proiect atdt pentru pierderile induse cdt qi

pentru subvenfii?
Dl. Primar: - Pentru ci s-au cerut separat.

Dl. Perigoreanu: - tn acest proiect de hot[rdre nu este prevdzut HG nr. 73212019 prin care s-

au alocat cei 7956 mii lei. Prin acest proiect de hotdrdre aprobdm

pierderile induse care se regdsesc in urmdtorul proiect de hotSr6re de

rectificare a bugetului.
Dl. Primar: - Acesta e motivul pentru care este aceastd ordine a proiectelor de hotdrdre.

Dl. Cojocaru: - De ce nu ati venit cu articol separat pentru a vedea care este suma pentru

subvenfii la U.A.T.A.A.?
Dl. Perigoreanu: - Pentru cd amdndoud sumele au intrat in bugetul local. Altfel ar fi trebuit sd

vin cu dou6 anexe.

in prima ftazd. din Raportul de specialitate am precizat ,,Conform
prevederilor HG nr. 73212019 privind alocarea unei sume din Fondul de

rezervd bugetard la dispozifia Guvernului, prevlzut in bugetul de stat pe

anul 2019, pentru unele unitdli administrativ - teritoriale in vederea

asigurdrii continuit6lii serviciului public de alimentare cu energie
termicd in sistem centralizat a populatiei, municipiului Motru i-a fost
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repartizatl. suma de 7.956 mii lei sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, aceastd sumd fiind utilizatd, pentru
acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de alimentare cu
energie termicd in valoare de 5439,41 mii lei gi subvenJii pentru
acoperirea diferenlei de pref intre preJul de productie qi prelul de
facturare la popula(ie a agentului termic in valoare de 2516,59 mii lei,
aceste sume fiind prevlzute la cap. 81.02 ,,COMBUSTIBIL $I
ENERGIE", Titlul IV,,SUBVENTII"."

Dl. Cojocaru: - in buget intrl suma de 11215 mii lei. De unde gtiu eu cd,7956 mii lei se

duc la U.A.T.A.A.?
Dl. Perigoreanu: - Din anexele la Proiectul de rectificare a bugetului.
Dl. Cojocaru: - Unde scrie in proiectul de hotlrdre ce sumi este prevdzutd pentru

subvenlii?
Dl. Periqoreanu: - Scrie in raportul de specialitate gi suma este prinsd in anexele la buget.
Dl. Cojocaru: - Dacd nu scrie in proiectul de hotdrdre eu nu votez.
Dl. Popescu: - Toat[ suma repartizatl, se duce la U.A.T.A.A.? Plata se face integral la

U.A.T.A.A.?
Dl. Perigoreanu: - Da.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrAre in forma

redactatd. Cine este pentru?

in urma votului exprimat Proiectul de hotirire a fost votat cu 14 voturi
,rpentru" gi o ,,abfinere"(S-a ab{inut domnul Cojocaru Ion).

2. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de 11215 mii lei, ini{iator - primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog si vd inscrieli la cuvAnt.

S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Dacd citili cu atenlie observati cd sunt mai multe modificdri. La inceputul

anului am votat un buget a;a cum a fost prezentat. Am fost acuzat 9i eu

qi dumneavoastr[ cd atunci cind am aprobat proiectul de buget nu am

bugetat salariile pentru tot anul, a$a a spus domnul Periqoreanu.

Dl. Periqoreanu: - Nu am spus a$a ceva. Am specificat in qedintd cd prin bugetul prezentat s-

a asigurat secliunea de funclionare pentru 8 (opt) luni de zile. Nu am

spus cd aqa a votat Consiliul Local bugetul.
Dl. Viceprimar: - Fac o propunere. Toli cei 3012 mii lei sd meargd pentru salarizare. Nu

este normal qi nici legea nu spune altceva. Spune cd trebuie s[ fie
asi gurate salariile, functi onarea qi inve sti{iile.

Dl. Periqoreanu: - Nu, nu spune aga. Conform art.20 din Ordonanla m. 1212019 pentru

rectificarea bugetului de stat nu trebuie sd folosesc aceqti bani pentru

investilii. Acegti bani nu i-am folosit pentru investilii. Se asigurd

cheltuielile de funclionare in urmitoarea ordine: cheltuieli de personal 9i
apoi bunuri gi servicii.

Dl. Viceprimar: - Propun ca toli cei 3012 mii lei sd meargd la cheltuieli de personal.

Dl. Periqoreanu: - $i ce facem cu Direcfia PublicS?

Dl. Viceprimar: - Propun acest lucru qi vd rog ca propunerea sd fie supusi la vot.

Dl. Primar: - Fac precizarea cd dacd rdmdne acest amendament nu vom putea pliti
serviciile prestate de Directia Publicd qi angajafii nu-qi vor primi
salariile.

Dl. Perigoreanu: - Din cei 3012 mii lei am prins 765 mii lei pentru plata cheltuielilor cu

bunuri gi servicii. Deoarece suma de 765 mii lei nu asigurd funclionarea
decit pentru o lund de zile am frcut o analizd asupra execufiei bugetare
gi s-a renunfat la obiective de investitii in valoare de 464 mii lei.
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- Cei 4 miliarde prinqi pentru spital ii folosim tot pentru bunuri gi servicii
pentru a putea functiona. Pentru a putea da comandd la DirecJia Publicd
pentru a incepe lucrlrile la spital trebuie sd avem prevedere.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot propunerea domnului Viceprimar.
Cine este pentru?

Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Sanda Ion, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard
Nelu, Collatu Neghinl Constantin gi Petriqor Florentina Eugenia au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1

Jana Daniela, Iorga Ion, Mirgu Vasile, Popescu Ion gi Cojocaru Ion s-au ab(inut de la
vot.

in urma votului propunerea a fost votatl cu 6 voturi rrpentru" gi 9 ,rab(ineri".
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre in forma redactat6. Cine este pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1

Jana Daniela, Iorga Ion, Mirqu Vasile, Popescu Ion, Cojocaru Ion qi Sanda Ion au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu, $urlin Marilena, Collatu
Neghind Constantin qi Petrigor Florentina Eugenia s-au ab{inut de la vot.

in ,r"-u votului exprimat Proiectul de hotirfire a fost votat cu 10 voturi
,,pentru" gi 5 ,rabfineri".

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile gedin{ei

extraordinare de indat6 a Consiliului Local Motru din data de 21.10.2019, fapt pentru care se

incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRE
NEGREA LAE GINAS
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