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Proces

- verbal

incheiat azi 23.04.2019 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
15 consilieri locali din cei 19 in funclie. Lipsesc domnii consilieri locali Bulgariu
prezenti
-Cristian,
Petrescu Ilie, gurlin Marinela gi Raf Jana Daniela. La gedintd participd: domnul Primar
Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul Popescu
Daniel - Director al Directiei de Cultura, Activitdli de Sport gi Tineret Motru, domnul
Corcoatd Eugen - Administrator Special ta S.C. UATAA Motru S.A., doamna Vdduva
Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., domnul Gddiu Ion - $ef Serviciu I.T.L., domnul Marin
pau-i Constantin - $ef Serviciu Politia Local6, domnul Pirvulescu Marcel - Inspector in cadrul
Compartimentului Piotecfie civil[, domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al domnului
primar, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru 9i cetdleni ai municipiului Motru.
publicitatea gedinlei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedinla este televizatd in direct'
b-"u. Secretar: - $edinta este statutard, fiind prezen\i 15 consilieri locali din cei 19 in funclie,
fapt pentru care gedinla se poate desftqura'
- La mapd avem doud procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de
28.03.2019 qi procesul verbal incheiat in data de 16.04.2019.
- Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qediniei
ordinare din data de 28.03.2019 v[ rog sd le face]i. DacS nu sunt completdri
sau modificdri supun la vot procesul verbal al gedintei ordinare din data de
28.03.2019. Cine este Pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 28.03.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (l'5)'
gedin{ei
D-na. Secretar: - Dac6 sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al
de indat[ din data de 16.04.2019 vd rog s[ le face{i. Dac[ nu sunt
completdri sau modificdri supun la vot procesul verbal al qedintei de indat[
din data de 16.04.2019. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 16.04.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (15)'
qedintei'
D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, vd rog sd preluali lucrdrile
Dl. preqedinte: - in temeiul irt. 39, alin.l din Legea administraliei publice locale, nr'
2l5l210l,republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se convocd
Consiliul Loial Motru in qedintd ordinarl public6, in data de 23 aptilie
20lg,orele 1600, in sala de Consiliu, avAnd urm[toarea

ORDINE DE Zlz

1.

2.

Publici al
qi
Proiect de hotlrflre privind aprobarea Planului de ordine siguran{i
Municipiului Motru -2019, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
ANALIZA $I
Proiect de hotirire privind aprobarea ,,PLANULUI DE

ACOPERIREARISCURILORALvtuNIcIpruLUIMOTRU",inifiator.Primar
Jianu Gigel;
de hotlrire privind aprobarea nivelului impozitelor qi taxelor locale

3. Proiect

- Primar Jianu Gigel;
aplicabile in anul2020, indexate cu rata infla{iei, inifiator

re{eaua de gaze a
4. Proiect de hotf,rfrre privind aprobarea racordirii laTismanei,
Municipiul
apartamentului nr. 19, bloc T3, scara D, Etai 4, Calea
Iviotru, jud. Gorj, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

1

5.

6.
7.

8.

Proiect de hotirire privind modificarea art.3 din H.C.L. nr.44t28.03,20lg,,pentru
aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea terenului in suprafa{I de
2509 m.p. situat in Municipiul Motru, Aleea Teilor, nr. zl qi aprobarea
concesionirii prin licitafie publicl a acestui teren, in vederea realiziirii unei
construcfii cu destinafia de centru comercial", inifiator - Primar Jianu Giget;
Proiect de hotlrire de modificare a art.2 din H.C.L. nr. 2115.01.2018 ,,pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea qi funcfionarea teraselor sezoniere
in Municipiul Motru", inifiator - Primar Jianu Giget;
Proiect de hotlrire privind prelungirea contractelor de inchiriere nr.
17429130.05.2013 9i nr. 26003/09.07.2018, incheiate intre Consiliul Local Motru qi
Roqcule{ Codrufa I.I. pentru suprafa(a totali de teren de 12 mp situat in municipiul
Motru, zona Str. Minerului - Piafa Centrali, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotlrire pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentAnd
scutiri la plata majorlrilor de intirziere aferente impozitelor Ei taxelor locale
datorate de cltre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local
al Municipiului Motru, inifiator -Viceprimar Morega Costel Cosmin;

9. Intreblri

qi

interpellri;

10. Probleme curentel

1. Raport privind modul de indeplinire a prevederilor planului de ordine qi
siguran{I publici al Municipiului Motru in anul2018;
2. Plingerea prealabill a doamnei Bejinaru Nicoleta, inregistratilla Consiliul Local
Motru sub nr. 261103.04.2019;
3. Adresa Polifiei Municipiului Motru inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
280flL.04.2019;
4. Adresa $colii Gimnaziale nr. 1 Motru inregistrati la Consiliul Local Motru sub

nr.28llll.04.20l9;

5. Adresa domnului Croce A. Alexandru inregistratl la Consiliul Local Motru sub
nr.279110.04.2019;
in timp ce domnul Pregedinte dE citire Convocatorului in sala de qedintd intrd doamna
$urlin Marilena fiind prezenti 16 consilieri locali.
- Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotlrdre de la punctul 3.
Dl.
Dl. Viceprimar: - Domnule G6ddu, s-a primit avinl/. necesar dezbaterii Proiectului de
hotdrdre de la punctul 8 al ordinii de zi?
- Nu, degi este trimis din data de 18 martie la Consiliul Concurenlei. PAnd la
Dl.
aceasta datd nu l-am primit qi prin urmare proiectul de hot6rdre trebuie
analizat intr-o altd gedintS.
Dl. Viceprimar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdrdre de la punctul 8 pdnd la
primirea avizului.
- Propun ca punctul 9 de pe ordinea de zi a gedinlei sE devind punctul 1.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Viceprimar ca punctul 9 s[ devind
punctul I pe ordinea de zi. Cine este pentru?
Consilierii locali: Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion,
Iorga Ion, Sanda Ion, $urlin Marilena, Ardeiu R5zvan Remus, Coltatu Neghin[ Constantin,
Stelian Vasile, Morega Costel Cosmin gi Petriqor Florentina Eugenia au votat rrpentru".
Consilierii locali: nraghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae qi Pintea Dumitru s-au
ab{inut^de Ia vot.
In urma votului exprimat propunerea domnului Yiceprimar a fost votati cu 12
voturi,rpentru" qi 4 rrabfineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu propunerea votat6. Cine este pentru?
In urma ootoloi exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de voturi

Primar:
GSdIu:

,,pentru" (16).
Dl. Pregedinte: - in afara ordinii de zimai avom:
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1.

Adresa societifii UATAA Motru S.A. Motru nr. 2734t17.04.2019 inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr.303/18.04.2019;
2. Proiect de hotlrire privind aprobarea graficului de plI{i aferente contractului
de achizifie certificate de gaze cu efect de serfl (EUA) ce se va incheia de S.C.
U.A.T.A.A. Motru S.A. cu Termoficare Oradea S.A., ini{iator - Primar Jianu
Gigel;
Dl. Preqedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 2 puncte. Cine este pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votatfl cu
unanimitate de voturi rrpentru" (16).
Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbaterea Ordinii de zi.

f. intrebiri qi interpellri;
Dl. Pregedinte: - Propun ca cine se inscrie la cuvdnt sd pund toate intreb5rile sau si facd toate
interpeldrile dupd care domnul Primar sau un funclionar public, dup[ caz, sd
rdspundd la intreb5ri.

- Doreqte cineva sd se inscrie la cuvAnt?
Se inscriu la cuvAnt domnii: Iorga Ion, Morega Costel Cosmin, Cojocaru Ion,
Collatu Neghind Constantin, Ardeiu Rdzvan Remus qi Sanda Ion.
Dl. Pregedinte dE cuv6ntul domnului consilier local Iorga Ion.
Dl. Iorga se adreseazd domnului Primar cu rugdmintea ca b6ncile de la biserica Leurda sd fie
reparate avAnd in vedere cd se apropie sdrbdtoarea Paqtelui gi biserica este
frecventatS de multi enoriaqi.
Solicitd sd fie ridicat gunoiul in cazul in care acest lucru nu s-a ftcut.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar intreabI:
- dacd in urma sesizdrilor fbcute de cet6{eni s-au luat mdsuri pentru tdierea
plutelor din localit6Jile lnsurltei, Plogtina, Leurda, Rogiufa;
- ce demersuri s-au ftcut pdnd la aceastd datd pentru a se rezolva problema
inundirii gospoddriilor in localitatea R6pa in perioadele cu precipitalii
abundente;

- dacd se respecti

programul cultural aprobat prin Agenda Culturald cu
privire la organizarea evenimentelor la sate (hramul satului) gi dacd s-a al'ut
in vedere organizarea evenimentului de pe data de 2 mai cdnd este hramul
satului Insurdtei;

D-na. Vdduva precizeazd cd lucrdrile de tliere a plutelor inseamn6 bani iar aceqtia pot fi
alocali dupd aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al instituliei. La
momentul actual nu avem prevedere bugetar5.
Dl. Primar rdspunde domnului Viceprimar c[ pentru tdierea plutelor este nevoie de o firm6
specializatd pentru cd Directia Publicd nu poate face aceste lucrdri iar pentru
realizarea lucrSrilor trebuie sd avem prevedere bugetard.
Dl. Popescu Daniel - rdspunde domnului Viceprimar cd pentru fiecare acfiune 9i eveniment in
parte discutd cu factorii implicati. Cu privire la organizatea evenimente
hramului satului Hordgti a luat legdtura cu reprezentantul satului in vederea
organizdrii evenimentului prins in Agenda Cultural[ gi nu s-a manifestat
dorin{a ca evenimentul sd fie organizat.
- irecizeaz6 cd in situa{ia in care se doreqte ca evenimentul din data de 2
mai s[ fre organizat, Directia de Culturd se va ocupa de organizarea lui.
Dl. Preqedinte d6 cuvdntul domnului consilier local cojocaru Ion.
Dl' cojocaru solicitajf,TfJ#
.t]}Trir. tu titturile de proprietate sd fie refrcuta pentru c6
nu a fost intocmiti a$a cum a solicitat dumnealui;
J

s5 se aducd la mapd cererile celor doud Sindicate aclionare la Clubul

Sportiv ,,Minerul Motru" prin care acestea solicitl ieqirea din
aclionariat;
Precizeazd. c[ bugetul trebuie discutat in comisiile de specialitate al
Consiliului Local Motru gi in acest sens mdine,24.O4.2Ol8, ora 1500 se vor
intruni comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru pentru
dezbaterea bugetului.
Ureazd ,,Pagte fericit!" tuturor cetdlenilor gi menfioneazd cd trebuie jinut
cont, pe l6ng6 biserica de la Leurda, de toate bisericile din municipiu ce
necesiti reparaJii.
Dl. Primar rdspunde domnului Cojocaru c[ solicitarea cu privire la titlurile de proprietate a
fost transmisi in ziua urmltoare qedintei gefului de serviciu care a spus cd
este o situalie ce necesiti timp gi un volum foarte mare de lucru, fiind
necesar a merge in arhiva instituliei. Este posibil ca situatia sd nu fi fost
intocmitd conform solicitarii din catza timpului scurt dar se poate reveni
asupra ei.

Referitor la actionarii Clubului Sportiv ,,Minerul Motru" ar fi bine sE mai
aqtept6m schimbarea aclionariatului p6nd la frnalizarea campionatului de
fotbal. DupI acest campionat, care se va frnaliza in luna mai, cum se
doreqte a$a se va face.
Dl. Cojocaru precizeazd c5 trebuie refEcut aclionariatul cu oameni seriogi.
Dl. Pregedinte dd cuvdntului domnului consilier local Collatu Neghini Constantin.
Dl. Collatu - aduce in atenlie situatia parcului de la T- uri a cdrui fdntdnd este in paragini
iar o parte din pomi qi plante sunt uscate. intreabi dacd s-a fbcut vreun
demers la firma ce a executat lucrdrile parcului av6nd in vedere cd plantele
au garanlie de 10 ani.
- propune ca qedinta ordinard din luna mai s[ se desfbqoare in data de 23
av6nd in vedere cd, data de 30 este in perioada desfbqurdrii Zilelor
Municipiului Motru;
Dl. Primar menlioneazi cd in cazul in care qedinla ordinard se va desfb$ura cu o sdptdm6nd
mai devreme trebuie sd se stabileascd desftqurarea qedintelor de comisii
astfel incit termenele prevdzute de lege sd fie respectate.
D-na. Secretar precizeazd. cd in cazul in care qedinta de plen va avea loc in data de 23 mai,
comisiile de specialitate trebuie sd se desfdgoare in perioada 14 - 15 mai.
D|. Primar rdspunde domnului consilier local Collatu cd exploatarea parcului este in sarcina
noastrl nu a firmei qi chiar dac[ am face anumite demersuri firma ar qti
cum sd punA problema ca noi sd fim vinovati de exploatare
necorespunzdtoare astfel inc6t ea sd nu rdspundS.
Dl. Viceprimar menlioneazd cd plantele au o garan{ie de 10 ani, peste 168 de arbori sunt
plantali qi cei de pe marginea parcului sunt majoritatea uscali iar cele doud
ciqmele nu funclioneazd.
ci la orice garan{ie se cautd o variantd sd nu se rdspund[. S-au fEcut
spune
Dl. Primar
solicitdri cdtre constructor pentru inlocuirea plantelor uscate.
Dt. Pregedinte supune la vot propunerea domnului Collatu ca gedinJa ordinard din luna mai si
se desfrqoare in data de 23 iar comisiile de specialitate sd se desfdqoare in
perioada 14 - 15 mai'
ir, ,r"-a votului exprimat propunerea este votatl cu unanimitate de voturi
,rPentru" (16).
in sala de gedin{6 intrd domnul Petrescu Ilie fiind prezen\i 17 consilieri locali.
Dl. Pregedinte dd cuvdntului domnului consilier local Ardeiu Rdzvan Remus.
Dl. Ardeiu solicitd ca la Rogiula asfaltul sd fie plombat 9i troila reabilitat[.
Dl. Primar rdspunde cd sunt prinse in buget.
Dt. Preqedinte d6 cuvantului domnului consilier local Sanda Ion.
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Dl.

- sd se acttalizeze Regulamentul de orgxrizare qi functionare al s[lii de
sport gi Regulamentul pentru salubrizare pe care il considerl a fi

Sanda solicitd:

neechitabil;
- igienizare la gcoli cu bani din bugetul local.
Dl. Primar este de acord cu propunerile domnului Sanda gi men{ioneazd cd se vor discuta
Regulamentele cu propunerile ce se aduc.
Dl. Preqedinte dd cuvdntului domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu - :ureazd,,La multi ani!" tuturor cetdtenilor care poartd numele de Gheorghe
gi derivatele acestui nume;
- solicit[ sd ii fie acordat sprijinul necesar pentru a face procedura de
demolare a blocului de la insurdtei;
- men{ioneazd, cd societatea UATAA Motru trebuie sustinutl in ceea ce
priveqte procurarea certificatelor de emisie carbon;
- precizeazd cd trebuie prinse in buget: investilii la Plogtina pentru podul de
la romi, la Zimnicu gi Ciobdnegti; branqarea la reJeaua noui de ap6;
extinderea relelei de alimentare q) gaze; bursele elevilor.
Dl. Viceprimar spune cI cetdtenii fac sesizdri cd gedinJele Consiliului Local Motru sunt
transmise in direct intr-un mod defectuos (se intrerupe imaginea, sunetul
este slab) qi exemplific6 citind un mesaj de pe o relea de socializare din
partea unui cetdlean al municipiului.
Dl. Primar precizeazd,c[ in cazul in care gedinfa nu este transmis6 calitativ se refuz[ plata sau
se r eziliazd c ontractul.

1.

Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de Ordine gi Siguran{I Publicl al
Municipiului Motru '2019, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii v6 rog s6 v6 inscrieti la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion'
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Am intrat in conflict cu Polilia LocalS flri sd weau, din dorinla de a
respecta legea. Am votat un stat de functii qi o organigramd pentru Politia
Local6 in care imi amintesc cd erau: birou protecfia mediului, birou
comercial, birou circulalie, birou evidenla populaliei. Erau stabilite opt
competenle. Nu am spus niciodat6 sd fie dali afard din angajafi sau s[ li se
taie din salarii ci s6 se respecte legea, sd se stabileasc6 sarcini conform
organigramei, nu pazd, la qtrand, la clminul social, la padocul de c6ini,
inclusiv la qcoli. Fiecare gcoalS a fost dotatd cu sistem de supraveghere
video.

Prin acest proiect de hotdrdre s-a ftcut un prim pas. Nu le vreau rdul, ci

sd

se facd ce este legal.

Dl.

Negrea:

Dl.

Sanda:

Dl. Negrea:
Dl. Sanda:
Dl. Primar:
Dl. Sanda:

-

$coala trebuie supravegheatd pentru cd sunt echipamente, documente.
Consider c[ qcoala este un obiectiv ce trebuie pdzit.
- Da, trebuie supravegheate cu sistem de supraveghere video qi alarm[.
Sistemul trebuia conectat la o firmd de pazd dar noi nu am fbcut acest
demers. Dacd fbceam acest lucru in caz de alarmd reprezentanlii firmei
veneau in doul minute.
- De salarii nu trebuie sd spunem nimic pentru cI noi, in Consiliul Local,
le-am votat. Ar fi o chestiune de jignire dacd am spune cb au salarii mari.
- ConsideraJi cd erabine ca gcoala sd fie pizit6 cu funcfionari publici?
- La acest proiect de hotdrdre este ataqat procesul verbal al Comisiei locale de
ordine public6.
- Acum e bine.
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Dl. Petrescu: - Fac parte din Comisia locald de ordine public6 gi vreau sE vd spun cd toate
posturile care sunt in interesul comunitdlii sunt bine venite gi nu trebuie
umilili acegti oameni pentru cd sunt riscuri gi vulnerabilitdti. Activitatea
specificd a angajalilor este cu riscuri asemenea jandarmeriei gi poliliei.
$i la qtrand, domnule Sanda, existd o zotd. vulnerabild gi cu riscuri.
Dl. Sanda: - De ce nu i-ati l6sat acolo, pentru cd sunteti in Comisie?
Dl. Petrescu: - Tuturor activit6lilor specifice PoliJiei Locale trebuie sl le dlm importanli,
indiferent c[ imi convine sau nu mie, sau le convine sau nu le convine
colegilor. E vorba de elementele specifice unei activitAti de munc6.
Dl. Preqedinte: DacE nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hotirdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea ,,PLANULUI DE ANALIZA $I

ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU" , inifiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu{ii vE rog s6 vd inscrie}i la cuv6nt. Dacd nu sunt discu}ii
supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotlrflre
in
de

a fost votat cu unanimitate

voturi ,rpentru" (17).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

3. Proiect de hotlrffre privind aprobarea nivelului impozitelor gi taxelor

locale
aplicabile in anul 2020, indexate cu rata infla{iei, ini(iator - Primar Jianu Gigel;
Proiectul de hotdrAre a fost retras.

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea racordlrii la refeaua de gaze a

apartamentului nr. 19, bloc T3, scara D, Etaj 4, Calea Tismanei, Municipiul
Motru, jud. Gorj, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrdre.
Dl. Pregedinte: - DacS sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuvAnt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotlrdre a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hot5rire
in

a fost votat cu unanimitate

de voturi,pentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

5.

Proiect de hotlrire privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr.44128.03.2019,,pentru
aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea terenului in suprafa{I de
2509 m.p. situat in Municipiul Motru, Aleea Teilor, nr. 2l Ei aprobarea
concesionirii prin licitafie publicl a acestui teren, in vederea realwdrii unei
construc{ii cu destinafia de centru comercial", inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dac6 sunt discuJii vI rog sd vE inscrieti la cuv6nt.
S-au inscris la cuvdnt domnii Sanda Ion, Petrescu Ilie, Negrea Nicolae qi Morega Costel
Cosmin.
cuvdntul domnul Sanda.
Are
Dl. Pregedinte:
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Dl.

Sanda:

- Doamna Secretar, este corect ca dupd 3 sdptdmdni, dupd ce am votat un

proiect, hotdrdrea nici nu a ajuns la prefect, sE venim sd schimbdm un articol
din el?
D-na Secretar: - Da, pentru cI se modificd un articol dacd se obline numdrul necesar de
voturi.
Dl. Sanda: - Ali mai intdlnit a$a o situatie ca dupd trei siptdmdni sd fie modificati
hotir6rea?
D-na Secretar: - Da, au mai fost proiecte de hot6r6re de modificare ahotdrdrilor anterioare.
Dl. Petrescu: - Trebuie scos la licitalie gi cel care cdgtigd poate sd cearl in viitor modificarea
duratei la 30 de ani. Acum mi se pare incorect ca dupi o lun[ de la
adoptarea hotdr6rii sd se solicite mdrirea duratei concesiunii de la 20 la 30
de ani. Ca procedurd este suspiciune rezonabilE.
Dl. Sanda: - Cei 20 de ani sunt de fapt 30 de ani pentru cE se poate prelungi durata cu
jumdtate din concesiune.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Orice investitor care doregte sE faci o investilie se gdndegte qi la durata
investiliei qi la predictibilitate. 30 de ani nu sunt 20 de ani. Trebuie sd ne
gdndim qi la garanlie. Dac[ wem sd atragem investitori in zond, trebuie si
avem o politicd pozitivdde a sprijini, de a incuraja investitorii.
La fel cum am mai spus, gi doud locuri de muncd sunt bine venite. Pentru
acest lucru trebuie sd avem o politicd flexibili.
Dl. Sanda: - Depinde pe ce obiect de activitate pentru cd se creeazd 6 locuri de muncd aici
qi se distrug 10 in partea cealaltd.
Dl. Negrea: - Distruge 10 locuri de munc[ ilegale pentru cd noi aprobdm o activitate care s[
se desftqoare pe o perioadd de 30 de ani.
- Modificarea este bine venitS. La momentul respectiv eu am propus 25 de ari
dar s-a votat pentru 20 de ani. Modificarea poate fi fbcutd dac[ vrem s5
transmitem un mesaj.
Dl. Primar: - Modificarea unei hotdrdri inseamnd cE dac6 ceva nu merge trebuie schimbat,
trebuie rezolvat.
Dl. Petrescu: - Aceast6 loca{ie parcd este blestematd pentru cd am mai votat un proiect
pentru a se face fabricd de cuie qi nu s-a mai fbcut nimic. Apoi am votat alt
proiect in care durata concesiunii este 20 de ani. Dacd mlrim perioada la 30
de ani e ca qi cum am qti cine cdgtig6.
SI agtept[m s[ vedem cine cdqtigS licitalia gi apoi putem mdri perioada.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Dacd urmdrim expunerea de motive, raportul de specialitate gi solicitarea se
vede clar cd este pentru o firmi anume. Studiul a fost fdcut de reprezentanlii
noqtri iar in zond" am vdzut oameni care fac mlsurdtori. Firma cred cd are qi
proiectul fbcut inainte ca licitalia sd fie realizatd ceea ce este un lucru foarte
grav. Cel care va cAqtiga licitatia are dreptul sd fac6 demersurile pentru
mdrirea duratei concesiunii. De la bun inceput se vede cI se dorepte aceastd
firm6. Am inceput sd facem proiecte de hotdrdre pentru o anumitd firmi sau
pentru o anumitd persoanS.
Dl. Primar: - E total gregit.
Dl. Viceprimar: - in zond au fost 3 sau 4 persoane care au fdcut misur6tori topo, cadastrlri,
nu qtiu cu acordul cui, fbrd a fi scoas6 la licitatie aceastd locaJie. De la bun
inceput se gtie ce se doregte acolo.
- Doresc sI se facd ceva transparent, sd vini cine doreqte dar intr-un cadru
legal.
Dl. Primar: Total gregit[ abordarea. Terenul este de 30 de ani in aceast6 stare de
neutilizare. Nimeni nu i-a glsit o utilizare. Am incercat s6-l concesion6m
pentru a se face fabricd de- cuie dar nu s-a realizat incerclm cu altceva.
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DacI in zond at fost persoane qi au fbcut mdsurltori, aga cum spuneti, este
riscul lor, cheltuiala lor. Terenul va fi scos la licitalie gi cine cigtigd licitalia
va face investitia.

La solicitarea cuiva am venit cu proiect de hotdrdre pentru mdrirea
perioadei. Dacd cdqtigl licitalia bine, dacl nu, nu. in niciun caz nu este
vorba de dedica(ii, domnule Morega. Vd asigur c6 nu existd dedicalii pentru
nimic. E vorba de o solicitare pentru o zond aflatd in paragin[. Va fi licitalie
pentru concesiune. Cei care au suspiciuni sd facd parte din comisia de
licitatie pentru atribuirea concesiunii!
Dl. Preqedinte: - Doamna Secretar, cu c6te voturi a trecut proiectul de hotlrdre luna trecut6?
D-na Secretar: - Cu unanimitate de voturi.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hot[rAre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: DrSghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru gi
Iorga Ion au votat rrpentrut'.
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, Mirgu Vasile,
Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile,
Sanda Ion, Coltatu Neghind Constantin, Petrigor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie s-au
abfinut de la vot.
in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 5 voturi ,,pentru"
qi 12

,,ab(ineri".
- Proiectul de hot6rdre nu a intrunit numdrul necesar de voturi pentru
Secretar:
D-na.
adoptarea unei hot6rAri.
- Aq fi curios sd gtiu c6nd veJi vrea sd se facd ceva in oraqul acesta. Ce e atdt
de greu? Ce vd deranjeazd? Domnului Morega i se pare cd se furd.
Dl. Viceprimar: - Nu am spus a$a ceva. Este pdrerea dumneavoastrd.

Dl.

Pintea:

6. Proiect de hot[rire de modificare a *t.2 din H.C.L. nr. 2115.01.2018,'

pentru

aprobarea Regulamentului privind organizarea qi funcfionarea teraselor sezoniere
in Municipiul Motru", inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dac6 sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvSntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Un cetdtean a frcut o cerere in care menlioneazd c6 nu poate sd pldteascS 9i
dumneavoastrd, domnule Primar, a{i venit imediat cu un proiect de
hotdrdre.

Dl. Primar: - Cetd{eanul a venit in gedinfd gi apoi a fdcut cerere. Nu facem altceva dec6t
Dl. Sanda:

s6-i r6spundem.
- De ce imediat?

- Dumneavoastrd gtiti c6t este m.p./zi in Motru pentru terasd sezonierd? 45
de bani. Nu are nimeni a$a ceva. Avem cele mai mici preturi din 1ar[
pentru terase sezoniere. Proiectul nu va trece pentru cd oamenii gtiu ce
qtiu.

Dl. Primar: - Este o solicitare.
Dl. Viceprimar: - in regulamentul teraselor este acelaqi pret pentru toate zonele.
- Este o solicitare din partea unui cetltean al oraqului care am supus-o
Dl.
disculiei. Nu am pus nicio cifrd, dumneavoastrl decide(i.
Dl. Pregedinte: - E cineva care propune o sum6?
Dl. Cojocaru: - Cine a fEcut expunerea de motive trebuie sd propund suma.
- Consiliul local are atributul de a stabili qi hotdri. Eu reprezint executilul.
Dl.
Dl. Petrescu: - DacE domnul Primar a inifiat proiectul de hotlrdre, consilierii locali ai
domnului Primar sE propund sum[ pentru a sus]ine proiectul.

Primar:

Primar:
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Dl. Preqedinte: - DacI nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hotErdre

a$a cum a

fost

redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru gi
Ilie au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Iorga Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile,
Pirurrlescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile,
Sanda Ion, Collatu Neghind Constantin gi Petrigor Florentina Eugenia s-au abfinut de la

Petrescu

vot.

in ,rrma votului exprimat proiectul de hotirf,re

a fost votat cu 5 voturi ,,pentru"

qi 12 ,,abfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre nu a intrunit numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea unei hotdrdri.

7. Proiect de hotirire privind prelungirea contractelor de inchiriere

nr.

17429130.05.2013 qi nr. 26003/09.07.2018, incheiate intre Consiliul Local Motru gi
Roqcule{ Codru{a I.I. pentru suprafafa totall de teren de 12 mp situat in municipiul
Motru, zona Str. Minerului - Pia{a CentralI, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dac6 sunt discu{ii vd rog sd vd inscrie{i la cuv6nt.
- In Comisiile de specialitate s-a propus ca prelungirea s[ fie de 2 ani. Dacd
nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotSr6re cu propunerea frcuti in
Comisii. Cine este pentru?
in ,rma votului exprimat proiectul de hotlrfire a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

Proiect de hotlrflre pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentind
scutiri la plata majorlrilor de int0rziere aferente impozitelor qi taxelor locale
datorate de citre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local
al Municipiului Motru, inifiator -Viceprimar Morega Costel Cosmin;
Proiectul de hotdrAre a fost retras.

8.

9.

Proiect de hotirflre privind aprobarea graficului de ptI{i aferente contractului de
achizifie certificate de gaze cu efect de serl (EUA) ce se va incheia de S.C.
U.A.T.A.A. Motru S.A. cu Termoficare Oradea S.A., inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Rog Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I gi 3 s[ se
retragdpentru a avizaproiectul de hotdr6re cu care s-a suplimentat ordinea de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. 1 qi 3 s-au retras 9i au
avizat favorabil, cu unanimitate de voturi ,,pentru" (7) proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vE rog s[ vE inscrieti la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu llie.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Este un proiect de hotdrdre pe care U.A.T.AA. trebuie s6-l materializeze qi
cei trei membri PSRo vor da un vot pozitiv.
Dl. Cojocaru: - Art. 2 nu sunl bine. Ce facem noi prin acordarea votului? Consiliul Local
este garanlia in cazul in care UATAA nu va pldti la termen?
Dl. Corcoa{d: - Da, Consiliul Local va face plata in contul datoriei pe care o are fafd de
U.A.T.A.A. (17 miliarde lei vechi).
Dl. Cojocaru: - Cine a stabilit adaosul de 3 euro/EUA?
Dl. Corcoa[6: - Este comisionul conform contractului, oferti pe cile ne-a transmis-o.
Dl. Drlghici: - Este singura posibilitate de a achizi(iona certificatele in termen.
Dl. Cojocaru: - Garantia de 5 miliarde nu este suficientE?
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Dl. Corcoa![: - Aceasta este oferta de a incheia contractul, dar cele 5 miliarde se vor
transforma in certificate. Nu se va pierde nici un leu.
Dl. Viceprimar: - Graficul de pl6!i aferent contractului de vdnzare cumpdrare Certificate de
emisii de gaze de efect de ser6 nr. 6011123.04.2019 e corect?
Dl. Corcoafi: - Da.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
in .rrma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
11. Probleme curentel

1. Raport privind modul de indeplinire a prevederilor planului de ordine qi
siguran{I publici al Municipiului Motru in anul2018;
S-a luat act.

2. Plingerea prealabili a doamnei Bejinaru Nicoleta, inregistratl la Consiliul Local
Motru sub nr. 261103.04.2019;
Dl. Preqedinte o intreab[ pe doamna Bejinaru Nicoleta dacd mai are ceva de adlugat.
D-na Bejinaru rdspunde cd nu are nimic de addugat.
Dl. Preqedinte precizeazd ci Pldngerea prealabilI va analizat[ de Consiliul de
Administratie al Spitalului Municipal Motru care va da rdspuns.
3. Adresa Polifiei Municipiului Motru inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
280111.04.2019;
S-a luat act.

fi

4. Adresa $colii Gimnaziale nr.
nr. 281/11.04.2019;

I

Motru inregistratl la Consiliul Local Motru sub

S-a luat act.

5. Adresa domnului Croce A. Alexandru inregistratl la Consiliul Local Motru sub
nr.279110.04.2019;
S-a luat act.

3.

6. Adresa societi{ii UATAA Motru S.A. Motru nr. 2734117.04.2019 inregistratl
la Consiliul Local Motru sub nr.303/18.04.2019;
S-a luat act.

Dl. Preqedinte: - Doreqte cineva sd se inscrie la cuvdnt?
S-a inscris la cuvdnt domnul Berceanu Aurel Petru, cetltean al municipiului Motru.
Dl. Pregedinte dI cuvdntul domnului Berceanu.
Dl. Berceanu aduce in atentia Consiliului Local Motru faptul cd in perioada in care era
internat in spital la Tdrgu Jiu i-a fost intrerupt ajutorul social pe motiv cd
ar fi refuzat un loc de muncd, conform unei adrese din partea AJOFM
Gorj, fiind ingtiinlat despre acest lucru de Serviciul Asistenli gi Proteclie
Social6 din cadrul U.A.T. Municipiul Motru in data de 04.07.2018.
Dl. Primar precizeazd cI AJOFM Gorj a fhcut gregeala dar gi-a reparat-o gi domnul
Berceanu a fost repus in plat[.
Dl. Berceanu intreab6 cine a ftcut adresi cdtre AJOFM Gorj.
Dl. Primar - rdspunde domnului Berceanu cd Serviciul de Asisten{d qi Protec}ie Sociald a
fost inqtiinlat cd se suspend6 plata ajutorului social pe motivul refuzului
unui loc de muncl qi nu angajafii Serviciului a trimis adresi in acest sens.
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- ptecizeazd cI domnul Berceanu este supdrat cdi-a fost refuzatd solicitarea
acord6rii unui ajutor de urgen!6, solicitare care o face periodic (la 3 luni) qi
nu justificl suma acordati.
Dl. Petrescu spune cd trebuie verificatd aceast6 situafie.
Dl. Viceprimar precizeazd cd cet6teanul a fost repus in drepturi, ceea ce este foarte bine,
qi ci pe viitor Serviciul de Asistentd qi Protec(ie Social[ sd facd verificiri.
Dl Primar men{ioneazd c5 in situalia in care se primegte adresd de la AJOFM Gorj nu se
mai verifici.
Dl. Preqedinte solicitd ca la urmdtoarea gedinfd de plen a Consiliului Local doamna Luca
sd fie prezentd pentru a da ldmuriri cu privire la acest caz.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile qedintei ordinare a
Consiliului Local Motru din data de 23.04.2019, fapt pentru care s-a incheiat prezentul
proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PIRVULESCU EDUARD NELU
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