
Proces - verbal

incheiat azi 23.02.2017 cu ocazia gedinJei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli toli cei l9 consilieri locali in funclie. La qedinli panicipi domnul Popescu Daniel -

Director Direcjia de Cultura, domnul Efrim Alin Cristian - Director Medical al Spitalului Municipal Motru,
doamna Pduna Rodica - Director Colegiul Nalional ,,George Cogbuc", domnul Anghelescu Ion - Director
la societatea Direclia Publici Motru S.A., doamna lorga Cristina - jurist la societatea Direclia Publici
Motru S.A., $efii de servicii din cadrul Primdriei municipiului Motru care au intocmit rapoartele de
specialitate la proiectele de hotirire, domnul Hoari Gheorghe - delegat sitesc pentru localitajite insurl1ei qi
Leurda qi c€tileni ai municipiului Motru.

Domnul Primar - Jianu Gigel lipseqte. Domnul Negrea Nicolae este imputernicit de cdtre domnul
Primar Jianu Gigel si suslind proiectele de hotirire care au fost inifiate de dumnealui. imputemicirea a
fost inmanate domnului Pregedinte.
D-na Secretar: - $edinla este statutar[, fiind prezenli to{i cei 19 consilieri, fapt pentru care lucririle pot

incepe.
- La mapi este procesul verbal al qedinlei ordinare a lunii ianuarie. Daci sunt completiri sau

modificiri cu privire la Procesul verbal vi rog sI le face{i, dacl nu il supun la vot.
Dl. Negrea: - Eu solicit completarea procesului verbal. Constat cd in procesul verbal nu s-a consemnat

tot. Nu a fost consemnate afirmalia domnului Petrescu ci daci ar fi fost in locul domnului
Corcoale $i nu ar fi primit salariul l-ar fi aruncat de la etaj pe domnul primar.

- De asemenea, nu s-a consemnat ci domnul Petrescu nu recunoa$te autoritatea primarului.
afirmind ci a ajuns primar din int6mplare.

D-na Secretar: - in procesul verbal al gedinlei s-au consemnat dezbaterile ce au avut legature cu punctele de
pe ordinea de zi.
' Arl. 42, alin.S din Legea nr. 215/2001 precizeazA ci la inceputul fiecirei qedinle.
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare gi consilierii locali au
dreptul sA conteste conlinutul procesului-verbal gi si ceari mentionarea exacti a opiniilor
exprimate in Sedinla anterioare.

Dl. Negrea: - Asta am fhcut.
Dl. Petrescu: - Doamna Secretar, tot ce se discuti se consemneazi.
D-na Secretar: - Noi am consemnat dezbaterile privind proiectele de hotdrire, aga cum precizeazd art.42

alin. 3 din Legea 215.
Dl. Negrea: - Acele afirmalii nu au fost consemnate.
D-na Secretar: - Se consemneazi disculiile ce au legituri cu punctele de pe ordinea de zi
Dl. Negrea: - Aspectele pe care eu le-am precizat acum nu au fost consemnate.
D-na Secretar: - Nu s-a solicitat acest Iucru.
Dl. Petrescu: - Am spusgi orepet.Ospungi acum qi-mi asum. Tottimpul sejoaci gmecheregte cu Primdria

gi ne scoateti pe noi, Consiliul Local, vinovali. Am spus Si o repet ce sunr un om politic qi
pe unde am trecut eu nici cu mersul pejos nu trece Negrea. Ati umblat cu toate goliniile la
Colegiu Cogbuc gi eu m-am opus vehement acestor jocuri. Asumati-ve gi duce{i-vi crucea
pan6 la capAt. Un primar trebuie sijoace la 3 institulii: Consiliul Judelean, Prefectura Gorj
gi Guvern. Dacd nu face lobby la cele 3 institutii nu va face nimic.
De ce nu di Primarul salariul lui Corcoali? Dace societatea UATAA Motru S.A. nu era in
insolvenJ[ Primarul nu avea treab[ cu el. Cine ii di dreptul sd nu-l plateasci pe CorcoaJi? E
slab Corcoali cI nu a discutat pe Lege cu el.

Dl. Negrea: - Domnul Petrescu este pe l6ng6 subiect gi nu am ce discuta.
D-na Secretar: - Supun la yot procesul verbal incheiat in data de 26.01.2017. Cine este p€ntru?
ln urma votului exprimat procesul verbal din data de 26.01.2017 a fost votat cu unanimitate de voturi

,,pentru'(19).
D-na Secrerar: --Domnule Pregedinte, vi rog si preluati lucririle qedinlei.
Dl. Preqedinte: - In temeiul art.39, alin.l din f,egea nr.21512001, am fost convocati azi 23.02.2017 de

cltre Primarul municipiului Motru in gedinfi ordinari care are urmitoarea



1.
,
I

Ordine de zi

intrebiri qi interpeliri;
Informare 2016 - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
Proiect de hotdrAre privind aprobarea infiin{Irii liniei de gardl in specialitatea medicinl de
urgenti la Spitalul Municipal Motru, iniriator - Primar Jianu Gigel;

Proiect de hotirire privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Motru,
incepAnd cu 01.03.2017, iniliator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirAre privind aprobarea Statului de Func{ii al Spitalului Municipal Motru
valabil cu data de 01.03.2017, initiator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirire privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadl nedeterminatl a unor
posturi Ia Spitalul Municipal Motru , initiator - Primar Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrire privind inregistrarea Municipiului Motru la Sistemul Nalional Electronic
de Plati online a taxelor qi impozitelor prin utilizarea cardului bancar qi stabilirea modului in
care este suportat comisionul bancar perceput pentru aceste pliti de citre banca acceptanti,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotirAre privind aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A
RISCURILOR AL MIJNICIPIULUI MOTRU" pentru anul 2017, initiator - Primar Jianu
Gigel;

9, Proiect de hotlr6re privind aprobarea aderlrii UAT- comuna Polovragi ;i UAT comuna -

Baia de Fier la Asocia(ia de Dezvoltare Intercomunitarl de utilitifi publice pentru sen'iciul
de alimentare cu api gi de canalizare ,,ADIA" Gorj 

' 
iniliator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotirire privind aprobarea desfaquririi activitl{ilor culturale in perioada I martie

- 15 aprilie 2017 gi estimarea cheltuielilor pentru fiecare manifestare culturali, iniJiator -
Primar Jianu Gigel;

ll. Proiect de hotirire privind prelungirea contractului de inchiriere teren nr. 2194104.05.2015
incheiat intre $coala Gimnaziali nr. I Motru 9i S.C. ORVACOM EXIM SRL' inifiator -
Primar Jianu Gigel;

12. Proiect de hotlrare privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru spatiile din
Ambulatoriu Motru apa{inand proprietiJii private a Municipiului Motru, respectiv
(ap.nr.33) etaj I Ei (ap.48) etaj II, in vederea vinzirii prin licitalie publici, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

13. Proiect de hotirire privind vinzarea prin licitalie publicl a spaliilor din Ambulatoriu Motru
apar(inind proprietifii private a Municipiului Motru, respectiv (ap.nr,33) etaj I si (ap.48) etaj
II, initiator - Primar Jianu Gigel;

14, Proiect de hotirire privind aprobarea repartizirii unei locuinJe sociale doamnei Szabo
Izabela, in clminul C7, iniJiator - Primar Jianu Gigel;

15. Proiecl de hotlrire privind achitarea integrali a apartamentului nr. 6, scara 3, etaj I din
blocul Ll situat pe Strada Macului nr.4, mun, lllotru, de citre domnul Pirici Alexandru si

doamna Pirici Valerica, apartament ce face obiectul contractului de vinzare - cumplrare cu
plata in rate nr. 2/04.11.2009, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

16. Proiect de hotirire privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului
llotru ;i aprobarea Regulamentului de organizare gi func(ionare al Consiliului , iniliator -
Primar Jianu Gigel;

17. Proiect de hotlrire privind aprobarea costului mediu lunar de intrelinere/persoana pentru
serviciile sociale infiinlate in Ciminul social- Centru de Asistenli pentru persoanele aflate in
dificultate in anul 2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

18. Proiect de hotlr6re privind stabilirea contributiei lunare a beneficiarilor la plata cheltuielilor
de intrefinere pentru serviciile sociale, precum qi aprobarea modelului contractului d€
furnizare servicii sociale ;i a angajamentului de platI, iniJiator - Primar Jianu Gigel;

19. Proiect de hotirdre privind completarea Anexei la HCL nr.l5l/31.10.2013 cu valoarea de
inventar in sumi de 44499 lei, initiator - Primar Jianu Gigel;
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20. Proiect de hotirAre privind aprobarea procesului verbal de lucru al comisiei numiti prin
HCL nr 16/28.iulie 2016, art, 4, alin I qi alin 2, initiator - Primar Jianu Gigel;

21. Proiect de hotir6re privind completarea bunurilor de retur, proprietate publici a
Municipiului Motru, transmise citre S.C. APAR-f,GIO Gorj S.A, iniliator - Primar Jianu
Gigel;

22. Proiect de hotirire privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, constituirea,
administrarea, inchirierea Si vanzarea locuinlelor tip ANL realizate in Municipiul Motru,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

23. Proiect de hotirire privind aprobarea calculului chiriei pentru locuin{ele construite prin
,,Programul de construire locuinle pentru tineri destinate inchirierii" aflate in proprietatea
privati a statului realizate de ANL in municipiul Motru , initiator - Primar Jianu Gigel;

24. Proiect de hotirire privind deblocarea postului vacant de referent din cadrul Direcliei de
Culturi, Activitili de Sport qi Tineret in vederea angajirii de personal in cadrul UAT
Municipiul Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;

25. Proiect de hotiirire pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile gi criteriile pentru
organizarea qi desllqurarea concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul Serviciului
Cimin Social - Centru de Asistenti pentru persoanele aflate in dificullate , iniliator - Primar
Jianu Gigel;

26. Proiect de hotirire privind alegerea pre$edintelui de 9edin15 al Consiliului Local al
Municipiului Motru pe perioada martie 2017 - n^i 2017 , iniliator - consilier local Glomnicu
Alexandru;

27. Probleme curente:

- Adresele Colegiului Na$onal George Cogbuc inregistrate Ia Consiliul Local Motru sub
nr. 7ll27.Ol.2Ol7, 7 610l.02.2Ol7 qi 134/13.02.2017 ;

- Adresa Clubului Sportiv Minerul Motru inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
t26to9.o2.2tl7;

- Rapoartele de specialitate: nr.4El13.01.2017, 125109.02.2017, 133/09.02.2017, intocmite
de doamna jr. Vlduva Angela;

- Raportul de specialitate: nr.92102.02.2017, intocmit de domnul ing. $tirbu Enaichei
- Rapoartele de specialitate: nr.128 qi 129 dirn 09.02.2017, intocmite de doamna

ing.Mariu{u Lumini(a;
- Adresa doamnei Vintilescu Elena inregistrati la Consiliul local Motru sub nr.

159116.02.2017;
Dl. Pregedinte: - in afara ordinii de zi mai avem un proiect:
l. Proiect de hotlr6re privind aprobarea Prccesului - verbal al gedintei Comisiei de analizi a

cererilor in vederea repartizirii locuinfelor cu chirie din fondul locativ al Municipiului Motru,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte: - Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotiriire. proiect care
s-a^intocmit la raportul de specialitate ce se afl6 pe ordinea de zi. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul a fost introdus pe ordinea de zi cu unanimitate de voturi
.pentru'(19).
Dl. Preqedinte - Supun la vot Ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votatA cu unanimitate de voturi ,,pentru"( l9).
Dl. Preqedinte: - Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.

l intrebiiri $i interpellri;
Dl. Pregedinte: - Cine se inscrie la cuvint?
S-au inscris la cuvint domnul Viceprimar - Morega, doamna consilier local RaJ, dornnii consilieri locali:
Coltatu, Mir;u, Cojocaru, Drighici, Pirvulescu.
Dl. Preqedinte: - Domnul Viceprimar are cuv6ntul.
Dl. Viceprimar: - Aq dori si qtiu, domnule Negrea, pentru cb il substituili pe domnul Primar. daci pind la

aceast6 ord a ajuns adresd de la Inspectoratul $colar cu Avizul Relelei $colare- proiect
iniliat de domnul Primar qi aprobat de Consiliul Local.

Dl. Negrea: - Nu.
Dl. Viceprimar: - Aq dori sA se consemneze acest lucru 9i si se facd demersurile pentru a afla din ce cauzi

nu a ajuns acest Aviz. A trecut mai mult de o lund gi nu m primit acest Aviz. E exact
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aceea;i situalie ca atunci cdnd nu am primit adresa lnspectoratului pentru inilierea
Proiectului Relelei $colare.

- Solicit un raport de activitate a consilierilor domnului Primar. Sunt pl6t(i din fondurile
Primiriei municipiului Motru gi trebuie si itim ce aport au in activitatea domnului
Primar. Am mai adus in discuJie aceasti solicitare qi nici pAn6 acum nu am primit acel

Raport.
- In legeturA cu bursele tcolar€ mentionez ce am participat la $coala Gimnaziali nr. 2

Motru la o iedintA gi mi s-a adresat intrebarea: ,,C6nd se platesc bursele elevilor?". Ne
puteti spune ceva legat de aceasti intrebare, domnule Negrea?

Dl. Negrea: - Rispunsul la aceastA intrebare a fost dat de cltre domnul Primar in qedinta ordinari a
Consiliului Local Motru din luna ianuarie. Rispunsul este consemnat in procesul -
verbal. in cursul anului 2017 se vor primi bursele pentru anul 2016.

Dl. Viceprimar: - Sd se consemneze c6 solicit domnului Primar un respuns scris cu privire la perioada in
care vor fi acordate bursele elevilor din toate unitAjile de inveFment preuniversitar de stat

din municipiul Motru. Rlspunsul sA fie transmis tuturor unitAlilor de invalemint.
Dl. Pirvulescu: - Bursele se vor da, dar sd vedem pentru care an ;colar. Banii pentru burse s-au prirnit

diferit de cdtre unitilile de invalimdnt.
Dl. Viceprimar: - A aplrut in mass - media o Dispozilie privind numirea doamnei Birbicioru Mariq

bibliotecar, in funclia de responsabil bibliotecl in cadrul Bibliotecii municipale Motru.
acordindu-i-se un spor de 25%. Salariul de baZ este de 4955 lei la care se adaugi
sporuri, ajungind la un salariu brut de 5562 lei. Biblioteca e un compartiment in care i;i
deslEgoarl activitatea 3 persoane din care una este in concediu de cre;tere copil. Unde e

urgenta acestei mdriri? Unde e bunul simt? Puteli se ne r6spundeli, domnule Negrea?
Dl. Negrea: - Nu vi pot da rispuns la aceas6 intrebare. Domnul Primar se ocupa cu administrarea

fondurilor financiare, in calitate de ordonator principal de credite, $i ca atare dumnealui o
si vi rispundi la aceasti intrebare gi o sd vi dea mai multe detalii.

Dl. Pregedinte: - Are cuvintul doamna Rat.
D-na Ral: - Am o intrebare pe care o adresez doamnei Secretar, referitoare la numirul membrilor din

Consiliul de Administralie al S.C. Direclia Publici Motru S.A. Cine a stabilit 7 membri in
Consiliul de Administralie qi dace acest numer a fost aprobat printr-o hot6rare.

D-na Secretar: - De ce imi adresaJi mie aceasti intrebare?
D-na RaI: - Pentru a qti dacl are aviz de legalitate. Ordonanla Guvemului nr. 109/201 I prevede...
D-na Secretar: - Da, este vorba de Ordonanla corporative a intreprinderilor publice care prevede clar

numirul membrilor ce fac parte din Consiliul de Administralie al societd{ilor cornerciale

^pe 
acliuni al ciror aclionar majoritar este o autoritate publici locali.

D-na RaJ: - In ordonan{a I09 se precizeazi ci numdrul membrilor in Consiliul de Administralie se

stabileqte intre 5 qi 9 de citre autoritatea tutelare. La DirecJia Publici sunt 7 membri. S-a
stabilit in Consiliul Local acest numir?

Dl. Pirvulescu: - AGA a stabilit 7 membri. Au fost desemnati reprezentantii Consiliului Local in ACA.
Dl. Petrescu: - Eu fac parte din AGA. Doamna profesoara, nu vreli si intelegeli ca aclionar principal la

D-na Ral:

^Direc{ia 
Publici este Consiliul Local care lucreazi in baza unei Ordonanle?

In Ordonanla 109/2011 sunt indicatori gi atribulii. Stabilirea numirului membrilor in

^Consiliul 
de Administralie este atributul celor care alcituiesc ACA.

- In Hotiirirea nr.722/2016 p€ntru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din OG nr. l09l20ll scrie cA numerul membrilor in Consiliul de Administralie
e stabilit de autoritatea tutelara inre 5 !i 9.

D-na Secretar: - A;a cum am mai spus, prin Hotdrire de Consiliu Local s-au desemnat reprezentanlii
Consiliului local in AGA.

DL. Preqedinte: - Domnul ColJatu are cuvantul.
Dl. Coljatu: - S[ se consemneze in procesul verbal la fiecare gedinl.i de Consiliul Local ci nu s-a solicitat

9i nu s-a aprobat nicio inregistrare video sau audio a gedinlei de Consiliu Local. Acest
lucru sd se mentioneze la fiecare inceput de gedinl6.

- Apar denigriri pe Facebook gi se arunce cu noroi in Consiliul Local.
D-na Secretar: - Se consemneazi tot.
DL. Preqedinte: - Are cuvintul domnul Mirgu.
Dl. Mirqu: - Domnule Negre4 fiind mandatat de domnul Primar gi cadru didactic, o s6 vi adresez o

intrebare. Vi se pare normal ce se intimpli cu iluminatul public? Problema aceasta este
din toamni. S-a remediat o perioadd iar acum a revenit. Iluminatul public se aprinde
t6rziu gi se opregte devreme.



Dl. Negrea: - Sunt nigte temporizatoare, din c6te 9tiu. Ele se programeazi iar in funclie de orele
programate se pornesc gi opresc. Am si comunic aceasti problemi domnului Primar.

Dl. Viceprimar: - Iluminatul public este dat in administrare la Directia Public6, dar si nu se inqeleagi ci
aceaste societate este de vini pentru perioada in care func{ioneazd iluminatul stradal.
Domnul Primar decide orele de funclionare li acesta este motivul pentru care programul
se modificl periodic.

- Propun si se aprindd 9i si se opreasci la ore potrivite astfel incet sd nu mai avem sesizdti
din partea ceti(enilor.

Dl. Mirgu: - Au fost nenumarate disculii legate de alimentarea cu apa la satele apa4inatoare. Me
atteptam si vdd un document de la Aparegio, nu sd picilim oamenii cI se va rezolva
aceastii problemi. Mai este un pic Ai se scurge aproape un an 9i noi tot discutim gi nu e
nimic concret.

Dl. Negrea: - $i aceasti problem6 o se o comunic.
Dl. Petrescu: - Proiectul pentru branqare a fost iniliat de o parte din consilierii locali datoritl vocii de la

sate ;i l-am retras pentru cA nu am dorit ca branqarea sd se faci cu 1800 lei. Noi am cerut
ca brangarea si se faci gratuit.

Dl. Viceprimar: - S-a luat legAtura cu constructorul (firma ungureasci) 9i acesta este de acord sA se face
branqiri, dar ne-a obligat sA achitam contribuJia noastri de 2.4 miliarde.

- Am depus memorii qi am solicitat: 1,360 miliarde tomograf,240 milioane apa la sate,9
miliarde pentru cazanul de la UATAA, 830 milioane pt. Parcul de la T-uri qi 5 miliarde
pentru derulare lucrari asfaltare trotuar de la Casa Sindicatelor pdnl la Tricotaje.

DL. Preqedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Eu consider ci ar fi bine convocatd o qedinli de indati la care si invitim reprezentanlii

Aparegio la disculii. Ni s-a spus ci branqarea va incepe de la Horiqti. Sd ni se spund;i
unde se depun cererile. Ori domnul Primar ori consilierii locali se vorbeascA cu
reprezentanlii Aparegio st fie convocaji la disculii intr-o gedinli. Din iunie nu s-a fhcut
nimic in aceasti direclie. Este vorba de api qi trebuie sa tratAm cu seriozitate problema.
Vrem si veniti sI ne spuneli c[ incepdnd cu data de ... se vor branga cei cu cererile
depuse.

- La mapd avem o Informare cu modul de ducere Ia indeplinire a hotiiririlor adoptate de
Consiliul Local Motru in anul 2016. in aceasti Informare apar 199 hotdriri, dar nu se
precizeazA cdte au fost duse la indeplinire.

D-na Lonea: - Acest lucru se men{ioneazi la pagina 12.
Dl. Cojocaru: - La mapl avem qi Informarea domnului Viceprimar care nu bate cu Organigrama gi cu

Dispozilia primite. Prin Dispozilie vi se subordoneazi un serviciu (Serviciul Asisren(d 9i
Proteclie Sociall),3 compartimente (Proteclie Civil[, Relalii cu Romii qi Biblioreca)
precum gi alte atribulii. Printre aceste atributii sunt:

- cele cu privire la aplicarea legii privind ciinii fhri stipin despre care nu ali vorbit.
deqi e o problemi arzAtoarci

- verifici prestarea muncii in folosul comunitSlii gi nu ne-a1i spus cili oameni au
prestat munca in folosul comunitdlii qi c6te ore;

- semneazi acte de executare silite ( titluri executorii, popriri, etc.) despre care nu a{i
scris nimic.

- Compartimentul Bibliotecd - nu a1i scris nimic.
In concluzie dumneavoastrd ne informali cA nu se cunoatte $i nu se respectA

circuitul documentelor precum qi al R.O.l. qi R.O.F.; necunoagterea gradului de
subordonare in cadrul serviciilor fi compartimentelor; cooperarea deficitarf, intre serlicii
;i compartimente; nerespectarea gi in interpretarea greiitA a legislatiei.

- E un lucru foarte grav din care in{elegem ca este un haos total in Primirie. CAte rapoarte
ati llcut pentru a sesiza aceste nereguli? Vreau sA ttiu li daca a[i convocat in Consiliul
Local o persoani pentru comisia de disciplini.

Dl. Viceprimar: - Cu privire la ciinii comunitari domnul Primar a spus cI mi opun ridiclrii lor motiv pentru
care am fdcut referat se se ocupe dumnealui. Nu mi-a rispuns nici p6n6 acum.Consider
ca li-a insutit domnul Primar.

Dl. Cojocaru: - Nu ati vorbit in informare despre acest lucru.
Dl. Viceprimar: - Despre munca in folosul comunitilii se vorbegte in Informarea domnului Prirnar. in

schimb eu am primit alte ahibulii.
- Compartimentul Biblioteci l-am avut in subordine o zi. Am solicitat rapoanele de

activitate a persoanelor care iqi deslEgoarA activitatea acolo ii a doua zi s-a emis o



Dispozilie gi mi s-a luat acest Compartiment. Nu se respecte circulalia documentelor gi

multe alte aspecte, a$a cum a precizat. Referate am licut aproximativ 40 qi nu s-a dat
drumul la niciunul, toate sunt tinute la doamna Vintilescu.

Dl. Negrea: - Referitor la Informarea domnului Viceprimar nu bate fondul cu concluzia. Fondul este
foarte bun iar la concluzii se precizeazA nerespectarea R.O.l. , R.O.F. 9i legislaliei.
Concluzia distruge fondul.

D-na Vintifescu: - Conform Legii nr.2l5l200l, art.66 consilierul din cadrul cabinetului primarului este la
dispozilia primarului gi nu in subordinea consiliului local qi ca atare consiliul local nu are
niciun atribut.

Dl. Cojocaru. - Consiliul Local aprobi organigrama gi fondul de retribuire.
D-na Vintilescu: - Organigrama este atributul primarului, consiliul local aplici avizul.
DL. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Drighici.
Dl. Drdghici: - Pentru numirea in consiliul de administralie al Direcliei Publice AGA trebuia sa primeascd

mandat. Au primit acest mandat? S-a trecut prin Consiliul Local?
D-na Secretar: - Da" in prima gedintl dupi constituire.
Dl. Drighici: - Candidalii trebuiau si depund ,,Declaralie de intenlie". Eu nu am primit.
DL. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Vi informez ci unitifile de invilimint funclioneazi flri medici. Au incetat contractele

individuale de muncl Si altele nu au fost incheiate. Suntem in imposibilitatea de a
participa cu elevii la concursurile qcolare din acest motiv. Asistentul nu poate face nimic
firI indicatia gi acordul medicului. Am g6sit o solulie de moment cu medicul de familie.
A fost un incident in qcoali de curind cAnd un elev qi-a spart arcada, avind ranl deschisl.
Nu se poate functiona fEr[ medic. Sd se giseasc[ o solu]ie urgenti!

Dl. Viceprimar: - Am fEcut referat in acest sens.
Dl. Pirvulescu: - Se nu se intimple ceva pentru ca nu gtiu cine r[spunde. SA se urgenteze rezolvarea acestei

probleme!
Dl. Efrim: - In situalia in care nu este medic la $coale, medicul de familie din zona gcolii are obliga{ia

si asigure asistenta medicali. D.S.P. - ul ata susline.
Dl. Pirvulescu: - Vreau sA atrag atenJia gi asupra fondului alocat acestui sector. Acesta este derizoriu. Abia

sunt bani pentru 3 aspirine.

2. Informare 2016 - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
S-a luat act de Informarea domnului Viceprimar. La primul punct de pe ordinea de zi domnul Cojocaru
a adresat domnului Viceprimar gi citeva intrebiri in legituri cu con{inutul acesteia, intrebdri la care
domnul Viceprimar a raspuns.

3. Proiect de hotirire privind aprobarea infiin(irii liniei de gardi in specialitatea medicini de
urgen{i la Spitalul Municipal Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotir6re.
Dl. Pre$edinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii va rog sA ve inscrieli la cuvinr. Daci

nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot6rire aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi

,Pentru' (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

4. Proiect de hotirArc privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal
Motru, incepind cu 01.03.2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotiirAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. DacA sunt discufii vd rog se vA inscrieli la cuvint. Daci

nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirire aqa cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimitate de voturi

.pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

5. Proiect de hotiir6re privind aprobarea Statului de Funcfii al Spitatutui Municipal Motru
valabil cu data de 01.03.2017 , iniliator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotlrire.
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Dl. Preqedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt discutii vi rog sA ve inscrieli la cuvant. Daca
nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotirare aia cum a fost redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrere a fost votat cu unanimitate de voturi
-pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

6. Proiect de hotirAre privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadl nedeterminati a unor
posturi la Spitalul Municipal Motru , iniliator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeste proiectul de hotdrAre.
Dl. Pre;edinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vi rog se vA inscrieli la cuvant. Daci

nu sunt discujii supun la vot proiectul de hotirAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Dr6ghici Dorel, Pintea Dumitru. Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniela,
Bulgariu Cristian. Glomnicu Alexandru qi Cojocaru lon. au volat,,pentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, $urlin (Ardeiu) Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu. Stelian
Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu Rizvan Remus, Popescu lon, Petrescu Ilie, Rddulescu Avram Crisrian,
Collatu N^eghinn Constantin gi Sanda lon s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 8 yoturi .pentru" ii ll
,,abfineri".

D-na Secretar: - Proiectul nu a trecut.

7. Proiecl de hotirAre privind inregistrarea Municipiului Motru la Sistemul Na{ional Electronic
de Platl online a taxelor qi impozitelor prin utilizarea cardului bancar pi stabilirea modului in
care €ste suportat comisionul bancar perceput pentru aceste pli(i de citre banca acceptanti,
initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citelte proiectul de hotirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Daci sunt disculii vi rog sI vi inscrieli la cuvant. Dacd

nu sunt discujii supun la vot proiectul de hotinare a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de voturi

,,pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

8. Proiect de hotirAre privind aprobarea ,,PLANULUI DE ANALTZA $I ACOPERJRE A
RJSCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU" pentru anul 2017, ini(iator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte cite$te proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vn rog se vA inscrieli la cuvant. Dace

nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotirire aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost yotat cu unanimitate de voturi

,,pentru" (19) .
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

9. Proiect de hotirire privind aprobarea aderirii UAT- comuna Polovragi qi UAT comuna -
Baia de Fier la Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitari de utiliflfi putrlice pentru serviciul
de alimentare cu api qi de canalizare ,,ADIA" Gorj , inifiator - Primar Jianu Gigel;

DI. Preqedinte citeqte proiectul de hotIrAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vi rog sa vi inscrieli la cuv6nr. f)acd

nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
ln urma votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu unanimitate de voturi

.pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea desllEuririi activititilor culturale in perioada I martie
- 15 aprilie 2017 ti estimarea cheltuielilor pentru fiecare manifestare culturali, initiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeite proiectul de hotdrire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a fost avizat nefavorabil. Dacd sunt disculii vA rog sa va inscrieli la cuvant.
S-a inscris la cuvint domnul Cojocaru.



Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Sunt de acord cu propunerile dar nu in totalitate. SA se fac6 activitdlile culturale liri buget.

Doar Salonul de picture se fie bugetat. Este propunerea mea.
Dl. Preqedinte: - Daci nu sunt disculii gi nici alte propuneri supun la vot proiectul de hotirire cu propunerea

^ domnului Cojocaru. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi

-pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

ll. Proiect de ho6rere privind prelungirea contractului de inchiriere teren nr. 2494104.05.2015
incheiat intre $coala Gimnaziali nr. I Motru qi S.C. ORVACOM EXIM SRL, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte cite$te proiectul de hotirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dacd sunt discufii vi rog si vd inscrieli la cuvant.
S-a inscris la cuvint domnul Cojocaru.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Consider cd nu este corecte exprimarea,,in incinta gcolii".
D-na Secretar: - Am preluat din Raportul de specialitate.
Dl. Petrescu: - Tot ce reprezinti Scoala sI aibi aceeaqi valoare pentru chirie. Nu se poate inchiria la

Colegiul Tehnic pentru o chirie de 6 lei, la $coala Gimnaziali nr. 2 chiria si fie de 8 lei qi

la $coala GimnazialS nr. I chiria s[ fie de l3 lei.
D-na Secretar: - Avem o Hoterare de Consiliul Local in care chiria este stabilite pe zone. Acesta este

motivul pentru care apar diferenle intre chiria plAtiti in zona Colegiului Tehnic (zoni
periferice a oragului) 9i cea plntitl la $coala Gimnaziald nr. I unde este zona de centru a
oraqului.

Dl. Petrescu: - Si facem un prel unitar pentru ce nu mi se pare corect. E discriminatoriu.
Dl. Pirvulescu: - Propun ca durata sd fie de 2 ani.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii 5i nici alte propuneri supun la vot proiectul de hotlrire cu

^ 
propunerea domnului Pirvulescu. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votal cu 18 voturi -pentru" $i o
ab(inere (s-a ab[inut domnul Ptrvulescu Eduard Nelu).

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

12. Proiect de hotirire privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru spaliile din
Ambulatoriu Motru aparfinAnd proprietlfii private a Municipiului Motru, respectiv
(ap.nr.33) etaj I qi (ap.4E) etaj II, in vederea vAnzirii prin licita(ie publici, initiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite;te proiectul de hotir€re.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vA rog se va inscrieti la cuvant.
S-a inscris la cuv6nt domnul Cojocaru.
Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - In comisii am fEcut amendament ca luam act de Rapoartele de evaluare nu le aprobim noi.

Cum si aprobim noi nigte rapoarte intocmite de evaluator?
D-na Secretar: - Se aprobi prelul stabilit de evaluator in Raportul de evaluare.
Dl. Cojocaru: - Si se modifice proiectul cu amendamentul fecut altfel eu me abjin.
D-na Secretar: - Se poate modifica art. I al proiectului de hotiirire in sensul cd sintagma ..Se aprobA

Rapoartele de evaluare" se modifice $i se completeaza cu sintagma,,se aprobe prelul din
Rapoartele de evaluare".

Dl. Cojocaru: - Sunt de acord.
Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt disculii gi nici alte propuneri supun la vot proiecrul de hotirire cu

^ propunerea domnului Cojocaru. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de voturi

,Pentru"(19),
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.
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13. Proi€ct de hotirire privind vinzarea prin licitaJie publici a spaliilor din Ambulatoriu
Motru aparfinand propriedrii priyate a Municipiului Motru, respectiv (ap.nr.33) etaj I $i
(ap.48) etaj II, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeite proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. DacA sunt discu(ii vi rog se vA inscrie{i la cuvdnt. Daci

nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirare aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi

,,P€ntru" (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

14. Proiect de hotlrAre privind aprobarea repartizirii unei locuinle sociale doamnei Szabo
Izabela, in ciminul C7, initiator - Primar Jianu Giget;

Dl. Preqedinte citette proiectul de hotiirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vn rog se ve inscrieli la cuvint. Daci

nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot6r6re aqa cum a fost redactat. cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hot5dre a fost votat cu unanimitate de voturi

-Pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

15. Proiect de hotirire privind achitarea integrali a apartamentului nr. 6, scara 3, etaj I din
blocul Ll situat p€ Strada Macului nr. 4 , mun. Motru, de cltre domnul Pirici Alexandru qi
doamna Pirici Valerica, apartament ce face obiectul contractului de v6nzare - cumpirare cu
plata in rate nr. 2/04.11.2fi)9, iniliator - primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte cite$te proiectul de hotirire.
Dl. Preqedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Daca sunt discuJii v6 rog s6 va inscrieli la cuvint. Daci

nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotiriire aga cum a fost redactat. cine este pe;ru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirAre a fost votat cu unanimitate de voturi

,pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

l6' Proiect de hotirire privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului
Motru ti aprobarea Regulamentului de organizare 9i funcfionare al Consiliului , iniliator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil, dar cu amendamente: nr. membrilor Consiliului si fie de

15. nr. consilierilor locali si fie 6, domnul Scurtu Grigore si fie inlocuit cu domnul Marin paul
Constantin 9i din Consiliu si fac6 parte doamnele Birnoiu Maria qi Bejenaru Felicia . Dac6 sunt discufii
ve rog se vi inscriefi la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii vi rog si faceli propuneri pentru stabilirea
Consiliului Comunitar Consultativ.

Dl. Viceprimar: - Fac propunerile in bloc. Propun pe domnul Marin Paul Constantin in locul domnului
Scurtu Grigore, cele doui doamne invd{itoare Bimoiu Maria gi Bejenaru Felicia, doamna
profesoad Piuna Rodica gi dinre consilierii locali pe: Ridulescu Avram Cristjan. Sanda
Ion, $urlin Marilena" Popescu Ion gi RaJ Jana Daniela.

Dl. Preqedinte: - Daci nu sunt disculii qi nici alte propuneri supun la vot proiectul de hotArare cu

^ propunerile flcute de cdtre domnul Viceprimar. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirare a fost votat cu unanimitate de voturi

,Pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

17. Proiect de hotirAre privind aprobarea costului mediu lunar de intrelinere/persoana pentru
serviciile sociale infiinfate in Clminul social - Centru de Asistenti pentru persoanele aflate in
dificultate in anul 2017, inifiator - primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirare.
Dl. Preqedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. DacA sunt disculii vi rog sA ve inscrieli la cuvant. DacA

nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirire aga cum a fost redactat. Cine este pentru?



In urma Yotului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi
,,pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

18. Proiect de hotirirc privind stabilirea contribu(iei lunare a beneficiarilor Ia plata cheltuielilor
de intrefinere pentru serviciile sociale, precum qi aprobarea modelului contractului de
furnizare servicii sociale gi a angajamentului de plati, iniJiator - primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirire.
Dl. Preqedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vi rog se ve inscrieli la cuvant. Dace

nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi

.Pentru" (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

19. Proiect de hotirAre privind completarea Anexei ta HCL nr.l5l/31.10.2013 cu valoarea de
inventar in sumtr de 44499 lei, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte cire$te proiectul de hotdrire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. DacA sunt disculii vi rog sa ve inscrieli la cuv6nt. Daci

nu sunt disculii supu[ la vot proiectul de hotirdre aga cum a fost redactat. cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirare a fost votat cu unanimitate de voturi

.pentru" (19) .
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

20. Proiect de hotirAre privind aprobarea procesului verbal de lucru al comisiei numitl prin
HCL nr l6l28.iulie 2016, art, 4, atin I qi alin 2, inifiator - primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt discu{ii vd rog sA ve inscrieli la cuv6nt. Dacd

nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotirare aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi

,,pentru" (19) .
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

21. Proiect de hotlrire privind completrrea bunurilor de retur, proprietate publicr a
Municipiului Motru, transmise crtre s.C. APAREGIO Gorj S.A, ini(iator - primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot6r6re.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vi rog si vi inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuvint domnul Cojocaru.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Ce bunuri de retur? Vreau si mi limureascd cineva despre ce bunuri este vorba. Am predal

la Aparegio prin HCL nr. 17. Ce, mai aprob eu lista?
D-na Secretar: - Este vorba de bunurile care se vor intoarce in patrimoniul U.A.T. Motru. Noi completdm

acea listi.
Dl. Cojocaru: - C.N.l. ni le-a dat, iar noi le-am dat la Aparegio.
D-na Secretar: - Sunt bunurile care se vor intoarce la momentul cind se va finaliza contractul de

concesiune.
Dl. Cojocaru: - Tot nelSmurit sunt, mA abtin.
DI. Pre$edinte: - Daci nu mai sunt disculii qi nici alte propuneri supun la vot proiectul de hotirdre aga cunr

a fost redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat pioiectul de hotirire a fost votat cu 18 voturi -pentru', ti o

ab(inere (domnul Cojocaru Ion s-a abfinut).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

22. Proiect de hotrrire privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, constituirea.
administrarea, inchirierea qi vinzarea locuinlelor tip ANL realizate in Municipiul Motru,
iniliator - Primar Jianu Gigel;
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Dl. Cojocaru:
Dl. Viceprimar:
Dl. Negrea :

D-na Secretar:

Dl. Cojocaru:
D-na Secretar:

Dl. Pregedinte citette proiectul de hotirAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Daci sunt disculii vi rog si vd inscrie{i la cuvAnt.
S-a inscris la cuvant doamna Secretar.
Dl. Pregedinte: - Are cuvintul doamna Secretar.
D-na Secretar: - Am avizat de legalitate proiectul de hotdrire sub tezerya ca p6ni la qedinla comisiilor si

se faci modificirile aferente la Regulament, astfel inc6t acestea si corespundi legislaliei gi
si fie in concordan{E cu draftul de contract de inchiriere pentru care s-a intocmit Raportul
de specialitate cu privire la aprobarea modelului de contract de inchiriere pentru locuinlele
ANL nr.4734 din 09.09.2017.Sunt neconcordanle in conlinutul acestuia. Nu s-a realizat
acest lucru.
- Despre ce fel de neconcordanle este vorba?
- Sunt neconcordanle cu legislalia.
- De ce nu ni s-a comunicat la comisii acest lucru?
- Doamna Vdduva gi-a asumat prin semniturd Regulamentul, ins6 eu nu pot s6

contrasemnez Hoteriirea dac[ Regulamentul este votat in forma prezentat5.
- Spuneli-ne una din aceste neconcordante.
- La art.22. alin.2 din Regulament se specifice faptu I cd societatea Direclia publici Motru
S.A. va desemna responsabili din cadrul societelii pentru fiecare condominiu aflat in
administrarea acesteia. se mai precizeazi gi atribuliile acestora ii anume,, refemt insotit de
documente justificative cu propunerea promovirii actiunii in justitie in vederea recuperirii
prejudiciilor cauzate de neplata la termenul scadent a chiriei precum qi a utilititilo( apd,
canal, energie termicl, )Fac precizarea ce societatea DirecJia public[ Motru S.A. are
calitatea de te( fati de aceste contracte. Direclia publici nu poate actiona in judecata
titularii de locuin{e ANL, p€ntru neplata utilitiitilor deoarece au contracte individuale cu
fumizorii de servicii. Acesta fiind tert nu justifice calitate procesuald activd.pot da qi alte
exemple.

Dl. Cojocaru: - DacA nu e legal nu-l votlm.
Dl. Presedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotArare a$a cum a fost redactat. Cine

^ este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 6 voturi -pentru" si 13

,abtineri'.
Consilierii Locali :Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ral Jana Daniela qi
Bulgariu Cristian au votat pentru.
Consilierii locali: Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Ardeiu R5zvan Remus. Cojocaru
Ion, Popescu lon, Petrescu llie, Ridulescu Avram Cristian, Collatu Neghina Constantin , Morega 

-Costel

Cosmin, Sanda Ion , $urlin Marilena, Glomnicu Alexandru, s-au abtinut.
D-na Secretar: - Proiectul nu a trecut.

23. Proiect de hotinAre privind aprobarea calculului chiriei pentru locuin(ele construite prin
',Programul 

de construire locuinle pentru tineri destinate inchirierii" aflate in proprietatea
privatli a statului realizate de ANL in municipiul Motru , iniliator - primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citege proiectul de hotIrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Daci sunt discugii vi rog sd vi inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuvAnt domnul Cojocaru.
Dl. Preqedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Pentru coeficient s-a mers pe minim sau pe maxim?
D-na lorga: - Pe minim, procentul de 0,lo/o.
Dl. Petrescu: - sa ne spune(a dacr beneficiarul unei locuinle ANL pllteqte mai mult sau mai pu1in.
Dl. Anghelescu: - Mai mult.
DI. Collatu: - Cat?
D-na lorga: - La garsonieri se plltea 7l,92lei iar recalculat se va pl6ti g2 lei.
Dl. Collatu: -Emult.
Dl. Cojocaru: - Ce rang a1i folosit?
D-na lorga: - Rangul II. Municipiul Motru are rangul II.
Dl. PreSedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotirire aga cum a fost redactat. Cine

^ 
este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 14 voturi,,pentru. gi 5.ab{ineri".
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Consilierii locali: Glomnicu Alexandru, Morega Costel Cosmin, $urlin (Ardeiu) Marilena, Pirvulescu
Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu Rizvan Remus, Sanda [on, Fotescu Valeriu, Draghici
Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniela gi Bulgariu Cristian au votat,,pentru-.
Consilierii locali: Cojocaru lon, Popescu lon, Petrescu IIie, R6dulescu Avram Cristian, Coltatu Neghine
Constantin s-au abtinut de la vot.
D-na Secretar: - Proiectul a trecut,

24. Proiect de hotirirt privind deblocarea postului vacant de referent din cadrul Direcliei de
Culturi, ActiviGifi de Sport fi Tineret in vederea angajirii de personal in cadrul UAT
Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hoterare.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vd rog sa ve inscriefi la cuvint. Dac6

nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrire aqa cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fmt yotat cu unanimitate de voturi

.pentru" (19) .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

25. Proiect de hotirire pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile gi criteriile pentru
organiz.area qi desllgurarea concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul
Serviciului Cimin Social - Centru de Asisten$ pentru persoanele aflate in dificultate ,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotarare.
Dl. Pregedinte: - Proiectul nu a primit aviz favorabil in comisiile de specialitate. mai mult nu a fost supus

la vot in comisii , deoarece s-a cerut domnului Pdun modificarea acestuia pini in plen. DacA sunt
disculii vi rog sI v[ inscrieli la cuvint.

S-a inscris la cuvAnt domnul Mir;u qi dl. Viceprimar..
Dl. Pregedinte: - Are cuvantul domnul Mirqu.
Dl. Miqu: - intruc6t dl. Piun nu a adus modificirile aga cum s-a stabilit in comisiile de specialiare.

fac urmitoarele modificlri qi propuneri. O sd le citesc ;i apoi depun la aparatul permanent
amendamentele pentru a se putea consemna exact.

l. Pentru postul de asistent medical generalist, propun introducerea unui nou articol in
HCL pentru modificarea in statul de funclii a gradului, respectiv din asistent medical
generalist in asistent medical debutant,0 vechime in specialitate Ia condiliile specifice de
ocupare a poslului.

Justificare: - diminuarea cheltuielilor de personal qi accesul tinerilor la un loc de munci.
2. Pentru postul de Consilier juridic II, propun introducerea unui nou articol in HCL

pentru modificarea in statul de funclii a gradului, respectiv din Consilier juridic II in
Consilier juridic debutant, 0 vechime in specialitate la condiliile specifice de ocupare a
postului.

Justificare: - diminuarea cheltuielilor de personal prin salarizarea postului gi accesul tinerilor care au
absolvit gcoala gi nu au lucrat in domeniu.

3. Pentru postul de Administratorul ll, minim 3 ani vechime in specialitate la condiliile
specifice de ocupare a postului.

Justificare: - se urmlreite ca postul se fie ocupat de o persoani cu experienli, llrd a afecta cheltuielile de
personal.

4. Introducerea unui articol in HCL privind constituirea Comisiilor de concurs, respectiv
Comisiilor de contestalii dupd cum urmeaZ:

A. Comisia de concurs p€ntru postul de medic:
- Preqedinte - Directorul medical al Spitalului Municipal Motru;
- Membru - Medic primar in specialitatea medicinl de familie;
- Membru - Medic primar in specialitatea medicinl de familie. desemnat de DSP:
- Secretar - Medic:
- Membru supleant - Medic primar in specialiratea medicini de familie

B. Comisia de concurs pentru posturile de: $ef serviciu, Asistent social, Consilier juridic,
Administrator, ingrij itor:
- Pre$edinte - Morega Costel Cosmin
- Membru - Luca Valeria
- Membru - Marin Paul Constantin
- Secretar - Tutili Ana
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- Membru supleant - Piun Marian
C. Comisia de concurs pentru posturile de: Asistent medical, Psiholog practicant:

Pregedinte - Morega Costel Cosmin
- Membru - Psiholog
- Membru - Medic /asistent medical
- Secretar - Tutill Ana
- Membru supleant - Medic /asistent medical

D. Comisia de contestalii pentru postul de medic:
- Prepdinte - Desemnat de Colegiul medicilor
- Membru - Medic primar in specialitatea medicini de familie;
- Membru - Medic primar in specialitatea medicin[ de familie, desemnat de DSp;
- Secretar - Medic;

E. Comisia de contestafii pentru posturile de: $efserviciu, Asistent social, Consilierjuridic,
Administrator, ingrijitor:
- Pregedinte - Sbescu Gina
- Membru - Merfu Nicolae
- Membru - Perigoreanu Mircea
- Secretar - TutilS Ana

F. Comisia de concurs pentru posturile de: Asistent medical, psiholog practicant:
- Pregedinte - Stroescu Gina
- Membru - Psiholog practicant
- Membru - Medic /asistent medical
- Secretar - Tutili Ana

Justificare: - deoarece Ciminul Social - Centru de AsistenJi pentru persoanele aflate in dificultate se afli
in componenta Direcliei Publice de Asistenld fi Protectie Sociald care se subordoneazi direct Consiliului
Local Motru, se justifica constituirea Comisiilor prin HCL iar nominalizirile 5i concursurile vor fi derulate
de Primlria Municipiului Motru prin Aparatul de Specialitate al Primarului, in conformitate cu
Regulamentul aprobat prin HCL qi legislalia specifici in vigoare.

Concursuyexamenul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Ciminului Social - Centru de
Asistenle pentru persoanele aflate in dificultate vor fi derulate de Primiria municipiului Motru prin
Aparatul de Specialitate al Primarului in conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCL 9i legisialia
specifici in vigoare.

Demersurile pentru desemnarea specialigtilor in Comisii de concurs gi Comisiile de contestalii se
vor face de c5tre domnul Primar pentru membrii care nu au fost nominalizali.
Pentru poziliile din cadrul Comisiilor pentru care nu s-au llcut propuneri, domnul primar va face
nominalizlrile.

5. Se va introduce un articor in HCL care va preciza ci data suslinerii
concursului/examenului (proba scrisl, respectiv interviul) se va face cu respectarea termenelor stabilite prin
publicarea 9i depunerea dosarelor pentru concurs/examen, conform legii, la propunerea domnului primar al
municipiului Motru.
Justificare: - Se urmdreste introducerea respectarea termenelor legale in vederea deflguririi concursurilor.
Dl. Negrea: - Este dreptul domnului Primar si stabileasci componenla Comisiilor de concurs gi a

Comisiilor de contestalii, conform Hotiririi Guvernutui 2g6120ll.
Dl. viceprimar: - Aceasta structure (cnminul social) e direct in subordinea Consiliului Local.

- Atributul de a nominaliza membrii in Comisiile de concurs gi in Comisiile de contestalii
revine domnului Primar.

Dl. Negrea: - Ce s[ nominalizeze?
Dl. Viceprimar: - Nominalizeazi propunerile.
Dl. Mir;u: - VI deranjeazi vreuna din nominalizdri? Aveli vreo problemi? in comisii sunt

nominalizali angajali din primirie.
Dl. Negrea: - Nu vi se pare o contradiclie? Ce sI nominalizeze domnul Primar dacd a1i nominalizat

deja? Ce spune Legea, domnule p6un?
Dl. Pdun: - Regulamentele sunt fAcute cu respectarea prevederilor legale. AvAnd in vedere

organigrama, Direclia Sociali este in subordinea Consiliului Local.
Dl. PreSedinte: - Daci nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotir6re cu modificirile qi

propunerile flcute. Cine este pentru?
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Consilierii locali: Glomnicu Alexandru, Morega Costel Cosmin, $urlin (Ardeiu) Marilena, Pirvulescu
Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Cojocaru lon, Popescu lon, Petrescu
Ilie, Rf,dulescu Avram Cristian, Collatu Neghinl Constantin ti Sanda Ion au votat -p€ntru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Rag Jana Daniela gi

Bulgariu Cristian s-au abfinut de la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 13 voturi ,pentru' 9i 6

,,ablineri".
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

26. Proiect de hotirflre privind alegerea pregedintelui de gedinft al Consiliului Local al
Municipiului Motru pe perioada martie 2017 - mai 2Ol7 , iniliator - consilier local Glomnicu
Alexandru;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vi rog se vA inscrieli la cuvint. Daci

nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrire aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hot5r6re a fost votat cu 18 voturi ,pentru', gi o

abfinere (domnul Cojocaru Ion s-a ab(inut) .
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

27. Proiect de hotirire privind aprobarea Procesului - verbal al $edinfei Comisiei de analizi a
cererilor in vederea repartizirii locuinfelor cu chirie din fondul locativ al Municipiului
Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirire.
Dl. Viceprimar: - $efii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Primarului, nu niqi asumd prin

raportul de specialitate nimic. De acum incolo sA se treacd in raport totul gi faptul ci este
legal cu men(iunea ce propun...

Dl. Pregedinte: - Avrind in vedere ci la gedinlele de comisii s-a luat in disculie doar Raportul de specialitate,
rog Comisiile de specialitate nr. I gi 3 se se retrage pentru analiza gi avizarea proiectului
de hotirdre.

Comisiile de specialitate nr. I 9i 3 s-au retras pentru analizi, gi avizarc.
Dl. Preqedinte: - Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I qi 3 au analizat qi avizat

favorabil proiectul de hotErire.
D-na Secretar: - Aprobim procesul - verbal nu repartilia propriu-zise.
Dl. Cojocaru: - Proiectul de hotirare iniliat este pentru aprobarea procesului - verbal nu pentru repartiiie.
Dl. Popescu: - Aprobim procesul - verbal sau repartilia?
D-na Secretar: - Aprobim procesul - verbal.
Dl. Petrescu: - Domnul Stelian face parte din comisia de analizi 5i ved cA a semnat procesul - verbal. Ati

aprobat, domnule Stelian?
Dl. Stelian: - Da.
Dl. Petrescu: - Dali-i femeii! E o persoand cu handicap gi are prioritate.
Dl. Cojocaru: - Si se modifice 9i si se completeze Art. I gi se aibi urmatorul conlinut: ,. Se aprob6 procesul

- verbal doamnei Titiroag6 Victoria Florentina.
Dl. Petrescu: - S[ se supuni la vot proiectul de hotirire cu amendamentul ficut la art. I in care si se treacA

numele doamnei.
DJ. Pregedinte: - supun la vot proiectul de hotirire aqa cum a fost redactat. cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drighici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicoiae. Ra1 Jana Daniel.
Bulgariu Cristian, $urlin (Ardeiu) Marilena, Stelian Vasile, Petrescu Ilie, R[dulescu Avram Cristian.
Poprscu lon, Cojocaru lon, Clomnicu Alexandru gi Sanda Ion au votat,pentru,.
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Pirvulescu Eduard Nelu, Mirgu Vasile, Ardeiu R6zvan
Remus gi Morega Costel Cosmin s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fosl votat cu 14 de voturi -pentru" ti 5
,,ab(ineri".
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

28. Probleme curente:

Adresele Colegiului Nafional George Coqbuc inregistrate la Consiliul f,ocal Motru sub nr.
7 1n7.0t.2017, 7 6t01.02.2017 qi 134fi3.02.2017 ;
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Dl. Pregedinte: - Avem la mapi o Contestatrie a Colegiului Nalional George Cogbuc inregistrata la Consiliul
Local Motru sub nr.7ll2'1.01.2017 qi dou[ adrese inregistrate sub nr. 76101.02.2017 Si
134/13.02.20t7.

Dl. Viceprimar: - Aceastd contestalie cred ci a dorit si o formuleze gi lnspectoratul $colar, dar a renunlat
pentru cA s-au vezut ,,pagii" legali ficu1i de noi. S-ar putea sA fie begate intr-un joc
persoane nevinovate. E dreptul dumneavoastrt sa contestali, si cereli ce dorili.

Dl. Sanda: - Am dorit sA fac ceva pentru co-pii. Eu am spus in nenumArate rinduri cd nu am interes
pentru ci la anul ies la pensie. imi aduc la ora 7m copii la gcoali. Si se verifice foile de
parcurs ale microbuzului gcolar. in ultimii 3 ani a scazut numErul de elevi de la 1600 la
900 la Colegiul Tehnic Motru qi de la 950 la 600 la gcoala Gimnaziala nr.2 Motru.
Colegiul Nalional George Cogbuc nu are laborator de biologie, laborator de chimie, elevii
sunt amestecati cei de ciclul primar cu cei din ciclul liceal folosind grupurile sociale in
comun in timp ce eu incilzesc un etaj degeaba de ani de zile.

- Intr-una din adrese doamna Directoare Piuna scrie ci nu apir interesele qi aduc grave
prejudicii Colegiului Coqbuc. Sunt director de foarte mulli ani. Eu am dat examen
pentru ocuparea postului de director , examen pe care l-am promovat in 1996, 2000,
2004, chiar qi in 2016. Am reabilitat qcoala pe fonduri europene. Eu am cheltuit banii
publici decit dupi Lege, nu ca dumnealor. Eu am avut 2 miliarde lei qi am platit utilitelile
inclusiv la cl6direa atelier pe care o folosepte Colegiul Cogbuc gi am cheltuit un miliard,
iar celilalt miliard l-am returnat. Colegiul Cogbuc a avut 4,1 miliarde gi nu a dat nimic
inapoi. Urmiresc sI infiinleze clase pentru a avea cet mai mulli elevi pentru ci primesc 3
milioane pentru fiecare elev, dar reparatiile le fac in regie proprie. Si se aducd auditul gi
si se verifice cum s-au cheltuit banii. Sd se verifice dacl existd autorizalie de construire
pentru acoperiqul la atelierul 9coal6. Vor si-mi ia o clasl de a V - a gi o clasi
pregAtitoare. Fac intoxicare, umble cu minciuni. Eu vreau un liceu cu laboratoare pentru a
fi brand ca Liceul Ecaterina Teodoroiu din Tg. - Jiu.

- Nu am niciun interes ascuns. Am doui mandate de consilier local independent. Tot ce
fac, fac pentru interesul elevilor.

Dl. Petrescu. - Mullumim conducerii gi cadrelor didactice de la Colegiul Nalional ,,George Cogbuc"
pentru prezenle la gedin{n. Menlionez ca acest Consiliu Local sprijini invil[mentul
indiferent de nivel. Suntem intr-o disculie in care ii imbolnivim pe profesorii Sanda !i
Piuna care sunt 9i directori. Am ridicat de fiecare dati miinile pentru Colegiul Nalional
George Cogbuc. Disculiile intre unitilile de invlldmant gi profesorii care le conduc au
pomit de la Reteaua $colara. Asist de la 5 iunie la o nebunie total[. A trecut ti ll
decembrie gi lucrurile nu s-au schimbat in bine- DacI continuati cu o atitudine de
intoxicare mulli dintre membrii acestui Consiliu Local nu se vor mai regisi in viitorul
Consiliu Local. Eu sunt gi reman cu responsabilitate.

D-na Piuna: - Observ cd problemele se discutl cu multi tensiune gi emolional. Prin contestaJia depus6
atragem atenlia asupra faptului ce nu a fost respectati legislalia in ceea ce priveqte
intocmirea Relelei $colare.

Dl. Viceprimar: - consiliul Local nu a aprobat Releaua $colarr ci proiectul Relelei $colare.
D-na Pduna: - S-a aprobat Releaua $colari.
Dl. viceprimar: - Dali-mi voie si ve contrazic. Prin hotirire s-a aprobat proiectul Relelei $colare.
D-na Peuna: - E vorba de o Lege dupl care se intocme$te Proiectul de Relea $colard dup6 care acest

proiect se transmite cltre lnspectoratul $colar. Proiectul Relelei $colare se analizeazi de
cAtre Inspectoratul $colar care emite un aviz in baza ciruia se aprobi ReJeaua $colari.
Organizarea Relelei $colare este primul pas dup6 care urmeaz6 pasul doi - Planul de

$colarizare.- In Il ianuarie Inspectoratul $colar ne-a cerut transmiterea proiectului planului de
fco larizare.

Dl. Viceprimar: - Nu este nimeni de vind pentru ci adresa Inspectoratului $colar a ajuns foarte tirziu la
Consiliu Local. Referitor la Hotlrirea adoptati, am fost personal la domnul [svan gi am
discutat pe marginea hot6nirii in cauzi. Din partea Inspectoratului nu s-a primit nicio
contestalie.

D-na Piuna: - DupI ce am licut planul de gcolarizare Consiliul Local s-a intilnit in gedinla ,,de indati"
pentru a aproba Releaua $colari.

Dl. Viceprimar: - Dumneavoastre spune{i cI nu s-au respectat ni$te termene. VreJi se ne scoate(i vinovali.
D-na Pauna: - AIi pomenit de nigte,jocuri" gi nu qtiu la ce v-aJi referit.
Dl. Viceprimar: - $tili dumneavoashi.
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D-na Piuna: - Nu existl aga ceva. Noi solicitim anularea Hotirdrii Consiliului Local Motru cu privire la
Releaua $colari. Referitor la Domnul Sanda, pe care l-am respectat...

Dl. Sanda: -Nu m-ali respectat.
D-na Pduna: - V-am respectat, dar dumneavoastre dorili sd rezolvali problemele $colii Gimnaziale nr. 2

in detrimentul Colegiului Nalional ,,George Coqbuc".
- Trebuie $tiut faptul ci reorganizarea se produce cend gcoala ajunge sub efective.

Dl. Sanda: - Dupi audit or sd dea miliarde inapoi.
Dl. Viceprimar: - Dumneavoastre nu aveli clasaalV a gi vreli clasaaV-ade Iaanul.
Dl. Negrea: - Exist[ mobilitatea personalului didactic prin care se rezolve toate problemele de incadrare.
Dl. Viceprimar: - De ce nu a venit avizul de la Inspectorat pentru proiectul Relelei $colare?
D-na Pf,una: - Pentru cA nu a fost solicitat la timp.
Dl. Viceprimar: - Ati gisit gAselnita. Vom trimite adrese Inspectoratului $colar gi vom solicita r6spuns cp

privire la motivul pentru care nu s-a emis avizul. Si ne spund Inspectoratul $colar cd nu
am respectat termenul.

Dl. Pirvulescu: - Dacd domnul Primar nu spunea la gedinlele organizate cu directorii unitdlilor de
invilimint ca Inspectoratul $colar acordd 30 de zile suplimentate, in baza cirei Legi nu
Itiu, am fi aprobat proiectul Relelei $colare in termen. Noi am ie$it din calendar, doamna
Pluna are dreptate, dar nu este vina Consiliului Local ci adresa Inspectoratului $colar a
ajuns tirziu gi s-a aprobat Proiectul Relelei $colare cu int6rziere. Noi am fost plc6liti
spundndu-ne ci mai sunt inci 30 de zile suplimentare. Suntem martori totri directorii de
$coli.

D-na Piuna: - Domnul Sanda este Preqedintele Consiliului de Administrajie la $coala Gimnaziali nr. 2 gi

membru in Consiliul de Administralie la Colegiul Nalional ,,George Cogbuc". E
incompatibilitate.

Dl. Sanda: - O si-mi dau demisia din Consiliul de Administralie al Colegiului Coqbuc.

' Adresa Clubului Sportiv Minerul Motru inregistrati la Consiliul focal Motru sub nr.
126t09.02,2017i

Dl. Pregedinte: - Avem o adresi din partea Clubului Sportiv ,,Minerul Motru". Rog pe domnul Stelian si ne

- prezinte situalia.
Dl. Stelian: - ln adresi se prezintii situalia financiari a Clubului qi activitatea administrativi. in legituri

cu echipa de fotbal s-au llcut calcule gi se ajunsese la suma de 2,7 miliarde lei. Precizez
ca in urma disculiilor purtate am ajuns la concluzia ce pentru o echipa de liga a IV a este
suficiente suma de 500 milioane pentm finanlare dace nu se plitesc jucitorii, antrenorii gi
daci reuqim s[ inchiriem baza sportivi altor cluburi pentru a juca pe terenul nostru. Cele
doul sindicate Roliula ii Lupoaia doresc sd iasi din aclionariat. in locul acestora ne
dorim si reuqim si atragem societeli precum Aparegio, Direclia publici, UATAA
(aceasta este in insolvenli), etc. Orice sursi de finantare cat de mici, chiar 9i cele
obtinute din inchirierea terenului sportiv $i a sililor din incinta Clubului sunt benefice
pentru funqionare.

Dl' Viceprimar: - La intrunire a fost invitat Si domnul Primar. Ne v5itim cA nu putem supravielui dar
mirim salarii nejustificat. Ne dorim sI infiinlim liga a IV- a la care se activeze copii.
Aceitia nu vor fi plitili. S-ar putea si gAsim sprijin din partea societAlilor. Direclia
Publici poate cE va sprijini activitatea sportivi, fiind un posibit aclionar. La socierarea
Aparegio avem acliuni qi, de asemenea, ne poate sprijini. Mediul privat din domeniul
transporturilor ne poate ajuta o datA sau de doui ori pe lune cu transportul.

- La ora actuali Clubul de Box nu are plltiti contribulia la Federalie. Este vorba se 500
-700leilan pe care nu o consider o sumi mare. E rea voinli.

- Pentru lucriri mdrunte net?tate cu seriozitate am ajuns la aceastii realitate.
Dl. Petrescu: - Neplata e$alonerii atrage penalit{i. Trebuie discutat cu domnul Pitrigcoiu daci se mai

poate face ceva.
- Cele 299 milioane care le avem datorie Ia C.E.O. ce reprezinta? Nu se poate diminua

datoria sau $terge? Trebuie discutat cu cei de la C.E.O. pentru cA poate fi o chestiune ce
se poate rezolva. Sunt oameni din carieri care doresc si contribuie pentru a sprijini
sportul. Dacd 2100 lei nu au fost plitili, pentru cA de acolo a plecat discutia, mecar acum
aceste cheltuieli trebuie rezolvate cumva. Domnul Negrea este pe tug6. vorbesc cu
dumneavoastrd domnule Viceprimar. Aveti atribulii astizi. S[ discutim cu oameni de
bund credinJl pentru a face trei lucruri fundamentale: mers la Consiliul judetean tot timpul
(ne di afari pe o u;i intrim pe aka), la Prefectura Corj la fel qi la Guvernul Rominiei cu
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Dl. Negrea:

Ioate Ministerele abilitate. Nu mai aruncali pe Consiliul Local ci este de vini 9i ceilalli
sunt neYinovati.

- Toata lumea l-a respectat pe domnul Petrescu in Consiliul Local, dar in schimb dumnealui nu
ne respecti. Ne-a spus ce nu am trecut BujorAscu, cI suntem mici, etc.... Respectali-ne
pentru ce qi noi v-am respectat! Eu nici tonul nu am ridicat. Dac[ mai aduceli ofensi firE
probe v[ voi acJiona in instanf6.

- Ne-alijignit in fala copiilor la qcoali.
- Dacd aduceJi probe ci v-am jignit in fafa copiilor la gcoali vi cer scuze public.
- Da.

Dl. Petrescu:
Dl. Negrea:
Dl. Petrescu:

. Rapoartele de sp€cialitate: nr.,l8/13.01.2017,125109.02.2017,l33lO9.O2.2Ol7,iatocmite de doamna
jr. Viduva Angela;

Raport de specialitate nr.48i 13.01.2017.
Dl. Preqedinte: - La acest Raport de specialitate s-a redactat proiectul de hotlnire, care a fost introdus pe

ordinea de zi a Wdinlei, proiect ce a trecut.
Raport de specialitate nr.125109.02.2017,
Dl. Pre$edinte: - Raportul de specialitate este cu privire la completarea HCL nr. ll6/30.10.2014 prin care

s-a aprobat insugirea in domeniul public al municipiului Motru a obiectivului ..Casa
Sindicatelor".

Dl- Viceprimar: - Nu trebuia proiect de hotErare?
D-na Secretar: - Raportul a fost primit dupd termenul prevazut Si nu cuprinde toate elementele de

identificare pentru a fi intocmit proiect de hotarare in vederea adoptirii unei Hotdriri de
Consiliu Judetean care si fie transmis6 pentru completarea Hotararii de Guvem.

Raport de specialitate nr. 133109.02.2017.
Dl. Preqedinte:- Este un Raport de specialitate cu privire la preluare concesiune nr. 32309/10.10.2014 pi a

actului adilional la acesta.
D-na Secretar: - Este intitulat Raport de specialitate dar in realitate este o informare.
Dl. Viceprimar: - Nu ne mai aduceli in Consiliu tot felul de informiri la solicitiri cirora li se poate da

rispuns de serviciile de specialitate.
D-na Secretar: - Nu puteam si nu le punem la mapi pentru ci atat eu cdt gi doamnele de la Apararul

Permanent am fost ameninlate cu plingere penald daci nu le punem in disculia Consiliului
Local, solicitirile fiind adresate Consiliului Local gi avind Raport de specialitate, dar liri
expunere de motive 9i proiect de hotirire.

Dl. Cojocaru: - Cine a licut raportul de specialitate.
D-na Secretar: - Doamna Vlduva.
Dl. Cojocaru: - Dl. Primar a pus rezoluJia si se facd raport de specialitate de cAre doamna Viduva.
D-na Secretar: - Doamna Viduva a intocmit Raportul de specialitate dar a ficut $i adresa cetre

Compartimentul juridic pentru deschiderea unei actiuni in constatarea nulitilii absolute a
contractelor a5a cum rezultii din adresa care este la raportul de specialitate qi pe care o
ave(i Ia mad Acestea sunt considerentele pentru care am adus la cunogtinti Consiliului
Local aceste rapoarte de specialitate.

Dl. Cojocaru: - Si se dea rlspuns de Serviciile de specialitate.

. Raportul de specialitate: nr.92/02,02.2017, intocmit de domnul ing. $tirbu Enaiche;
Dl. Pregedinte: - Doamna Mariulu a intocmit Raportul de specialitate in care face trimitere la memoriul

depus de firma RCS & RDS prin care se solicitd execulia suprateranl a relelelor de
comunicalii electronice in municipiul Motru qi in localitdlile componente 9i apa(inAtoare
municipiului Motru.

D-na Mariulu: - Ceea ce precizeazA Legea am scris in Certificatul de urbanism. Acesta este punctul meu de
vedere. Se poate realiza lucrarea subteran in municipiul Motru gi satele componente li
suprateran in satele apa4inatoare (Roqiu1a" Lupoila 9i Ripa).

Dl. HoaE: - Este discriminare, unii subteran 9i allii suprateran.
D-na Mariulu: - Ceea ce spun se regasege in Hotenarea de Guvem I180/2014 cu privire la completarea

H.G. nr. 525/1996.
Dl. Hoari: - Lisali concurenla!
D-na Mariutu: - O l{sim, dar legal.
. Rapoartele de specialitate: nr.12E qi 129 din 09.02.2017, intocmite de doamna ing.Mariulu

Luminila;
Raport de specialitate nr. 128109.02.2017.
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Dl. Preqedinte: - Raportul de specialitate privegte desfiinlarea obiectivelor executate fird autorizalie de
construire de cAtre S.C. KENDOL SRL.

D-na Mariulu: - S-a construit IirI autorizalie de construire. Serviciul Urbanism a intocmit proces verbal de
contraventie in anul 2004. A fost acliune 9i in instanle.

Dl. Cojocaru: - De ce ni l-ali adus noul?
D-na Mariufu: -Nu l-am adus eu. Am intocmit raportul de specialitate gi i-am dat curs. Din 2014.
Dl. Popescu: - Cine trebuie si ia misuri?
D-na Mariutu: - Serviciul Urbanism a luat mesuri. A intocmit proces - verbal de constatare, s-a dat amendi

contravenlionali, s-a dat termen ca in 3 luni si faci demersurile pentru a intra in
legalitate. Nu s-a ficut acest lucru motiv p€ntru care am intocmit Raportul de specialitate
privind desfi inlarea obiectivelor executate fire autorizalie construire.

Dl. Cojocaru: -VeniJi dupl atitia ani sd desfiinleze Consiliul Local?
D-na Mariulu: - Da, pentru ce este atributul Consiliului Local.
Dl. Popescu: - Mesurile acestea trebuiau luate atunci nu acum.
Raport de specialitate nr. 129109,02.2017,
Dl. Pregedinte:- Raportul de specialitate privegte desfiinlarea obiectivelor executate fIr5 autorizalie de

construire de cetre S.C. ROCLAFA S.R.L.
D-na Mariulu: - Este aceea;i situalie. S-a construit frri autorizalie de construire. Serviciul Urbanisnr a

urmat aceeagi proceduri. A intocmit proces-verbal de constatare, s-a dat amendd
contravenlionala, s-a dat termen ca in 3 luni si facd demersurile pentru a intra in
legalitate. Nu s-a licut acest lucru motiv pentru care am intocmit Raportul de specialitate
privind desfiinprea obiectivelor executate IEri autoriza[ie construire, raport care nu a fost
inaintat Consiliului Local pentru analizi. Am primit rispuns de la Consiliul Local ci
litigiul este pe rolul instanlei dejudecatd 9i sA ageptdm.

D-na Secretar: - Pentru a se lua o decizie trebuie Proiect de hotirire gi Expunere de motive, nu s-au
intocmit, insI a trebuit si le punem in disculia Consiliului Local pentru considerentele
expuse mai sus.

Dl. viceprimar: - Toate materialele care nu sunt pe procedud si nu mai ajungi la consiliul Local.
Dl. Cojocaru: - Si se puni in legalitate.
D-na Mariulu: - Daci era proprietar de teren se putea pune in legalitate.
. Adresa doamnei Vintilescu Elena inregistratl la Consiliul local Motru sub nr. 159/16.02.2017;
Dl. Pregedinte dd citire adresei prin care doamna Vintilescu Elena, consilier personal al primarului, soliciti
revocarea HCL nr. 57129.08.2016 pentru respingerea proiectului de hotirire privind aprobarea transformirii
funcliei de Inspector I A cu studii de scurtd durati in func1ia de Consilier I A cu studii superioare, in cadrul
Compartimentului Cabinetului Primarului.
DI. Petrescu: - DacE domnul Primar a llcut salariul de aproape 6000 lei pentru bibliotecari sI-l faci gi pe

cel al doamnei Vintilescu.
D-na Vintilescu: - Orice cetilean are dreptul se depuna solicitiri la Consiliul Local qi sI primeasci

rlspuns la ele de la dumneavoastri. Este o solicitare a mea scrisl qi. dupi pdrerea mea,
intemeiatl legal.

Dl. viceprimar: - cu tot respecrul, cind a1i fost angajata ati stiut pe ce post sunte{i incadrati.
D-na Vintilescu: - Nu este obligalia mea si schimb organigrama. Conform art. 67 din Legea nr. 2'l5l201l

coroborat cu Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitad a personalului plntit din
fonduri publice, am dreptul la salariul corespunzitor nivelului studiilor.

Dl. Viceprimar: - Sd fie trimis rispuns doamnei Vintilescu!
D-na Secretar: - O str dim rispuns.
Dl. Cojocaru: - Orice solicitare trebuie si primeasci rispuns. Dacd o primeam spre dezbatere la Comisia

juridicl nu mai ajungea la Consiliul Local. Dali rispuns ci a fost indreptati citre Comisia
juridicd.

Dl. Petrescu: - E atributul Primarului. Sd se consemneze! Cum s-a mirit la bibliotecard salariul rog sd i se
rezolve problema gi doamnei Vintilescu.

Notilicare nr. 17 5122.02 2017
Dl. Pregedinte: - La mapl mai avem o Notificare a domnului Slapciu Aurel, depusd la Consiliul Local

Motru, prin care soliciti ridicarea relelelor de conducte de termoficare de pe terenul
proprietate personale.

Dl. Viceprimar: - Am citit notificarea domnului Slapciu Aurel si sunt uimit de termenul de 5 zile pe care il
acordA pentru a fi mutate conductele de termoficare care sunt acolo de 30 de ani. Domnul
Slapciu a cumpirat terenul in cuno$tin1i de cauz5. Conductele existau Si stia acest lucru.
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D-na Secretar: - Existi Lege care reglementeaz, serviciul public de alimentare cu energie termic6 .
respectiv Legea nr. 325 12006.

Dl. Petrescu: - Dac[ solicitarea nu este legali nu votAm. Nu se impune nimlnui se voteze. Nu poate sE vin[
acum se ceari acest lucru. Vinovat este cel care a dat terenul domnului Slapciu. S-au
trerut terenuri din proprietatea publice in proprietatea privati? Cum s-a dat terenul acolo
qi de ce i s-a dat? Cum sa tiiem conductele gi si Ie mutim in 5 zile? Nu pot rAmane
locuitorii din zond firi cilduri gi apd cald6.

Dl.Croce Alexandru - Sn qtiti c6 existn un dosar penal pe rol. Se fac cercetiri.
Dl. Viceprimar: - Dacd exist6, instanJa va decide.
Dl. Cojocaru: - $i noi ce si facem? Rdspundeli la notificarea domnului Slapciu!
D-na Secretar: - Serviciul de specialitate sd trimiti rdspuns.
Dl. Cojocaru: - Ce-i rispundeli?
D-na Secretar: - Rdspuns dat in baza Legii nr. 325/2006. Existe gi Hotnnare judecAtoreascd care poate fi

invocati.
Dl. Cojocaru: - Serviciul de specialitate si dspunda la acea$A adresi. SI nu ne-o arunce noui in spate.

Adresa nr. 167121.02.2017 a societiitii Directir Publici Motru S.A.
Dl. Pregedinte: - Avem la mapi o adres[ a societe$i Direclia Publici Motru S.A. inregistrati Ia Consiliul

Local Motru sub nr. 167121.02.2017 prin care ni se comunicd indicatorii de performanlS
financiari gi nefinanciari fundamentali pe planului de administrare gi a scrisorii de
a$epteri.

- S-a luat act.
Dl Pregedinte - Avem la mapa ii vom lua act de RAPORTUL PRIVIND MODUL DE iNDEPLINIRE A

PREVEDERILOR PLANULUI DE ORDINE $I SICURANTA PUBLICA AL
MTJNICIPIULUI MOTRU iN nNUI- ZOtf. Raportul se intocmeqte anual gi se aduce spre
informare Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucririle qedinlei ordinare
a Consiliului Local Motru din data de 23.02.2017.

Lucririle qedinlei de indatii au fost declarate inchise fapt pentru care s-a incheiat prezentul
proces - verbal.

Preqedinte de gedin{I,
Glomnicu

intdcmit.
Lofl7r\.aStro
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