
Proces - verbal

incheiat a2i25.04.2019 cu ocaziagedin{ei extraordinare a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenti 16 consilieri locali din totalul de 19 in func{ie. Lipsesc consilierii locali:
Petriqor Florentina Eugenia, Petrescu Ilie qi Ra! Jana Daniela.

La gedintd Participd domnul Primar Jianu Gigel, doamna Stroescu Gina -
Secretar al Municipiului Motru, domnul Vilceanu Dan - deputat PNL de Gorj, domnul
Dobricd Tudor - Director al societdtii Direc{ia Publicd Motru S.A., domnul Popescu
Daniel - Director al Direcfiei de Culturd, ActivitSli de Sport gi Tineret, domnul Perigoreanu
Mircea - $ef Serviciu Buget, Finante, Contabilitate, domnul G6ddu Ion - $ef Serviciu I.T.L.,
domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al domnului Primar, doamnele Lonea Vasilica gi

Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru 9i

cetdleni ai municipiului Motru.
D-na. Secretar: - $edin{a este statutard, fiind prezenfi un numdr de 15 consilieri, fapt pentru

care lucrdrile gedintei se pot desfdgura.
Dl. Preqedinte citegte convocatorul.
Dl. Preqedinte: - In temeiul art. 39, alin.2 din Legea Administraliei Publice Locale, nr.

2t512001, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se convocl Consiliul
Local al Municipiului Motru in qedinti extraordinar[, in data de 25.04.2019, orele 1600, in
sala de $edin!i, avind

ORDINEA DE Zlz

1. Proiect de hotirAre privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru
pe anul2019 qi estimlri 2020 -2022 Si Bugetul Institufiilor Publice qi Activiti(ilor
Finan{ate Integral sau Par{ial din Venituri Proprii pe anul2019 qi estimlri 2020 -

2022, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dt. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

in urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de voturi

,rpentru" (16).
Dl. Preqedinte: - In afara ordinii de zi mai avem:

1. Proiect de hotlrffre pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis
reprezentind scutiri la plata majorlrilor de intirziere aferente impozitelor qi

taxelor locale datorate de cltre intreprinderile care au calitatea de

contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru, ini{iator - Viceprimar
Morega Costel Cosmin;

Dl. Viceprimar: - Proiectul de hot6rAre a fost retras de pe ordinea de zi a gedintei ordinare

pe motiv cd nu s-a primit p6ni la gedin!6 avizul de la Consiliul

Concuren{ei. Rog pe domnul G6ddu sd justifice urgen}a proiectului de

hot[rdre.
Dt. G6d6u: - Urgenfa constd in faptul cd mai asigur[m o lun6 persoanelor juridice

pentru a- gi achita debitele restante lafi plata penalizdrilor.

- Proiectul de hotdr6re este benefic avdnd in vedere cd prin achitarea

debitelor se incaseazi un plus la bugetul local. S-a primit avizul de la

Consiliul Concurenjei qi este inregistrat cu data de ieri. Este o urgenfd

pentru contribuabilii persoane juridice sI aprobdm acest proiect de

hot5r6re prin care se mai c6gtig6 o lund.
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Dl. Preqedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdrdre. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votatl cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (16).

Dl. Preqedinte: - Trecem la dezbaterea Ordinii de zi.

1. Proiect de hotirffre privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2019 qi estimlri 2020 - 2022 Si Bugetul Institufiilor Publice qi

Activitifilor Finanfate Integral sau Par{ial din Venituri Proprii pe anul2019 qi

estimlri 2020 -2022, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Domnul Perigoreanu o sd ne facd o prezentare a bugetului dupd care vom

discuta. Se va supune la vot fiecare articol in parte apoi bugetul in
integralitate.

Dl. Pregedinte citeqte art. 1 al proiectului de hotdrdre qi dd cuvdntul domnului Perigoreanu.

Dl. Periqoreanu: - Bugetul local este in aceeaqi sumd dar existd diferente pe secfiuni. Astfel
pe secliunea de funclionare suma este de 22258, 85 mii lei, iar pe

sectiunea de dezvoltare suma este de 7246,91 mii lei. Este vorba de

vdrsSminte din secJiunea de functionare pentru asigurarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare.

Dl. Cojocarut - Putem aproba aga ceva? Mai bate?

Dl' Periqoreanu: 
-'?,um:#:"1,::#"rTr:ilili:::,t"T'il,,Ti;" reatiziriteanurui trecut

lapartea de venituri precum qi de sumele defalcate din TVA care se

alocd pentru finantarea cheltuielilor descentralizate qi echilibrarea

bugetelor locale. Conform legii bugetului sumele defalcate din taxa

pe valoare adSugatd pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul municipiului Motru sunt destinate: finanlAIii de bazd a

unitalilor de invatdmdnt preuniversitar de stat; ajutorului pentru

incdlzirea locuintei cu lemne, cdrbune qi combustibili petrolieri;

serviciilor publice comunitare de evidentd a persoanelor; cheltuielilor

cu creqele.

in acest sens A.J.F.P. Gorj a emis Decizia nr.7109.04.2019 prin care

municipiului Motru i-a fost alocatS suma de 1.932,54 mii lei care se

defalcd.
Dl. Viceprimar: - Domnule Periqoreanu, aceste sume le-am mai discutat 9i avem 9i

documente de la Finanle. Sd discut6m concret!

- Cheltuielile de personal sunt aceleaqi?

Dl. Periqoreanu: - Nu. Au sc[zut pentru c6 trebuia s6 ne inchidem.

Dl. Viceprimar: - SA inJeleg cd nu avem bugetate toate cele 12 luni cu cheltuieli de

Dl. Periqoreanu:
Dl. Viceprimar:
Dl. Perigoreanu:
Dl. Viceprimar:
Dl. Periqoreanu:
Dl. Sanda:

Dl. Periqoreanu:
Dl. Viceprimar:
Dl. Periqoreanu:
Dl. Viceprimar:
Dl. Periqoreanu:

personal?

- Da.
- Pentru c6te luni sunt bugetare?

- Pentru 8luni.
- $i suma cdt este?

- 11119, 25 mii lei.
- Inclusiv insolitorii persoanelor cu handicap?

- FIrd indemnizatii.
- imprumutul bancar este 1214 mii lei?

- Da.
- Bunurile gi serviciile?
- Total 7819,50 mii lei, aproximativ la executia anului trecut.
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Dl. Viceprimar:
Dl. Perigoreanu:
Dl. Viceprimar:
Dl. Perigoreanu:
Dl. Viceprimar:

Dl. Periqoreanu:

Dl. Viceprimar:

Dl. Periqoreanu:

Dl. Viceprimar:
Dl. Periqoreanu:
Dl. Sanda:

Dl. Perigoreanu:
Dl. Viceprimar:

Dl. Periqoreanu:

Dl. Periqoreanu:
Dl. Viceprimar:
Dl. Perigoreanu:

Dl. Primar:

Dl. Pregedinte:

Dl. Primar:

- Este respectatd legea avdnd in vedere rcalizarea acestui buget?
- Acest buget ne asigurd funcJionarea pe 8 luni.
- Ali tinut cont de lege c6nd aJi fundamentat acest buget?
- Bineinfeles.

- Este in reguld sd nu fundamentdm cele l2luni cu salarii? Sd nu avem
prevedere bugetar6 pentru toate cele 12 luni?

- Este in reguld sd fundamentezi un buget in limita veniturilor pe care le
ai. Nu poti s[ fundamentezi un buget peste veniturile pe care le ai.

Aceste venituri ne asigurl functionarea pentru 8 luni.
La fundamentarea proiectului de buget a trebuit sI se find cont de

proiectele in derulare, de rambursdrile de credite, cofinantlrile pentru

anul acesta gi cheltuielile de personal.

- Cand s-a fbcut dezbaterea publicS erau trecute cheltuieli de peste 400

miliarde de lei qi am solicitat sd se identifice sursa de finanlare.
- Din totalul de 400 miliarde pentru dezvoltare au rdmas doar 78 iar din

aceqtia 12 sunt numai rambursdri de credite. Un miliard este numai

cofinantarea la Aparegio pentru obiectivele pe care le avem in
derulare.

- Veniturile noastre s-au modificat?
- Nu.
- Sunt certe.
- Sunt certe. 19.542,62 mii lei.
- Dacd avem 11119, 25 mii lei cheltuieli de personal, l2l4 mii lei ratd

la banc[, 7819,50 mii lei bunuri qi servicii, nu dep[qim cele

19.542,62 mii?
- Nu, pentru c5 mai avem gi banii care ne-au fost alocati cu destina{ie

precisd. in total avem un buget de 29.505 mii lei. Sunt bani care ne

vin qi care intrS gi in cheltuieli de personal precum evidenta

populatiei, creqa qi asistenla sociala gi se regdsesc pe fiecare capitol

conform clasifi caliei bugetare.

- E normal qi corect sd nu avem prevedere bugetard la capitalul

cheltuieli de personal pentru toate cel 12ltxi?
- Nu este normal dar este corect.
- intreb pentru a vota in cunoqtintd de cauzd.

- $i eu vd rdspund la fel. $i anul trecut am avut un buget fundamenta la

cheltuieli de personal pentru 9luni.
- S[ plecdm de la situa]ia existentd gi soluliile s[ le gdsim to{i pentru cd

din acest motiv ne-am intdlnit de atdtea ori. Bugetul nu este

responsabilitatea numai a domnului Periqoreanu sau numai a mea.

Este un proiect extrem de important pentru cd ne desfrqur[m

activitatea inbaza lui tot anul. Aceqtia sunt banii qi motivul pentru

cale am insistat sd ne int6lnim de mai multe ori pentru a gdsi soluliile

cele mai bune qi sd stabilim toli pentru a nu apSrea intrebari de ce nu

s-a prins o lucrare sau alta.

- intrebdri vor fi pentru c5 noi trebuie sd votdm, dumneavoastrd nu

vota{i, iar ca sE votdm trebuie sd cunoaqtem. Rog pe toatd lumea sd

puni intrebdri pertinente qi rdspunsurile si fie cat mai scurte qi la

obiect.
- Ideea era sd nu se mai pun6 intrebari de ce Periqoreanu nu a g6sit

solulie la o problemd. E clar cd total cheltuieli erau de doud ori mai

multe dec6t venituri.
- Domnul Viceprimar a pus intrebdri iar domnul Perigoreanu a rdspuns.

- Continudm, mai aveti ceva de adSugat domnule Viceprimar?'
a
J

Dl. Preqedinte:

Dl. Viceprimar:



Dl. Viceprimar:

Dl. Primar:

Dl. Pregedinte:
Dl. Primar:

Dl. Sanda:

Dl. Primar:

Dl. Periqoreanu:

Dl. Sanda:

Dl. Periqoreanu:

Dl. Sanda:

Dl. Periqoreanu:

Dl. Pregedinte:

Dl. Perigoreanu:

Dl. Sanda:

Dl. Perigoreanu:
Dl. Cojocaru:

Dl Periqoreanu:
Dl. Primar:

- Nu qtim la ce sumd exactd s-au ridicat contractele de consultanli,
studiile executate gi evaludrile pentru proiectele aprobate in anii
2017 Si 2018 dar am inteles cE ar fi vorba de 9 miliarde de lei. Nu o
spun cu rdutate dar lucririle nu au fost incepute. Unele evaludri s-au

ftcut chiar qi de doud ori. imi doresc si se facd.
- Nu se poate derula nicio lucrare pAnI nu are studiu de fezabilitate.
DupI realizarea studiului de fezabilitate se trece la execulie. Toti ne

dorim sd se facd lucrdrile. Toate studiile au trecut prin Consiliul
Local.

- Da, pentru cd nimeni nu se opune la aga ceva.
- Pentru oragele care nu sunt regedinfd de judef inc[ nu s-a dat drumul

la semnarea contractelor.
- Consider ci ar trebui mai mult6 transparen!6. Chiar dacd unii au studii

economice cheltuielile nu trebuie amestecate. De exemplu la
cheltuieli de personal trebuia s5 gtim cdt este pentru aparatul propriu,
ftrE cregd, flrd asistenti. Cat este fondul de salarii pentru aparatul
propriu pentru acest an.

- Dup[ pirerea mea cheltuielile sunt mult supraevaluate.

- in situalia in care noi nu ne incadr6m pe venituri mai puteam sd

supraevaludm?
- Necesarul pe tot UAT, pe tot anul pentru cheltuieli de personal este de

170 de miliarde lei (vechi) cu tot cu insoJitorii persoanelor cu

handicap. Numai pentru insolitori sunt 3195 mii lei.
- $i pentru insotitori vi s-au dat banii.
- Da, ni s-au dat gi pentru ei este fundamentati cheltuiala pdnd la

sf6rgitul anului.
- Nu are importanfa cum vin pe partea de venituri, important este cum

se regaseqte clasificatia bugetard. Au venit 4022 mii din care 3195

mii sunt cheltuieli de personal pentru insolitori persoane cu handicap

gi 1155 mii sunt indemnizalii. Au mai venit 172 mii lei pentru cre96

gi evidenla populatiei iar necesarul numai pentru evidenla popula{iei

este de peste 600 mii lei.
- Cred ci aproximativ 135 de miliarde sunt cheltuieli de personal pentru

aparatul propriu.
- in cele 135 de miliarde care sunt acum in buget intrd 9i insotitorii

persoanelor cu handicap. Da, pe tot anul pentru cheltuieli de personal

fErd insolitorii persoanelor cu handicap este nevoie 130 de miliarde.

- Bugetare a de 80o/o a cheltuielilor de personal se referd strict la
personalul primiriei sau la total?

- Se referl strict la personalul primdriei. insolitorii persoanelor cu

handicap qi cabinetele qcolare au asigurat6 cheltuiala de personal

pdnd la sfdrqitul anului.
- invdtdmAntul primegte pentru cheltuieli materiale 15 miliarde.

- Primili 1577 mii lei.
- La capitolul invdJdmdnt aveti 3 proiecte qi la buget aveti o sum[ foarte

mare comp uruiiu cu ce a fost initial. ln condiliile in care au fost

organizate licitalii gi nu a venit nimeni lucr[rile rlmdn neftcute qi

suma este trecutd in buget gi o aprobdm? Ajungem sd depdqim noi

banii dali de Guvern.
- Nu.
- Toate aceste proiecte au suferit modificdri peste tot in tarl nu numai

la Motru. Pentru aceste proiecte ne-am adunat de 4 ori pentru a
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Dl. Sanda:
Dl. Primar:
Dl. Sanda:
Dl. Cojocaru:
Dl. Primar:

Dl. Cojocaru:

Dl. Primar:
Dl. Cojocaru:
Dl. Periqoreanu:

aproba indicatorii. lntre timp a picat un Guvern, a venit altul gi s-a
pierdut un an p6nd sd se aprobe.
- Cine a fEcut caietul de sarcini?
- Caietul de sarcini este fbcut corect.
- Cum a fost fbcut corect c6 pe mine nu m-ali intrebat nimic.
- Indicatorii aproba(i la inceput nu au fost buni.

- Nu este adev6rat. Proiectantul respectd o normd de proiectare pe m.p.

La momentul cdnd a ftcut studiul era un pre[, pdn[ sI se aprobe s-a

schimbat.
- in aceste condilii nu vine nimeni sd facd lucrarea. $i pierdem qi acei

bani.
- in acest moment nu este doar la Motru aceastd problemd.

- Dacd lucrarea este tot subevaluatd ce se int6mplS?
- Ultima reactualizare a acestor indicatori s-a fbcut inbaza Ordonantei

rr. 11412018 care a impus qi alte cheltuieli avdnd in vedere cE

salariile au crescut.
- in buget sunt trecute lucrdri nefundamentate precum modernizare qi

dotare infrastructurE Ambulatoriu Motru. De unde ali trecut 8684 mii
lei? Aveli contractul semnat?
- S-a prevdzut suma gi dac6 v6 uitali in buget este trecut doar 100 mii
lei ( un miliard). Suma de 8684 mii lei sunt indicatorii aprobati in
Consiliul Local.

- Este legal sd se treacd in buget sume pentru lucrdri care nu au

fundament?

Dl. Cojocaru:

Dl. Perigoreanu:

Dl. Cojocaru:

Dl. Periqoreanu: - Este legal s[ se treacd in buget acele obiective de investilii ai ciror
indicatori tehnico economici au fost aprobati in Consiliul Local.

Dl. Sanda: - Vorbim cdnd e semnatd finantarea.

Dl. Cojocaru: - Din func{ionarea tdrgului nu s-a trecut niciun leu. Ce s-a incasat.

Dl. primar: - in hotdrdrea de consiliu nu s-a stabilit un target.

Dl. Sanda: - Dumneavoastrd ali ftcut calculele gi aJi spus cE este vorba de incasdri

de 1,2 miliarde lei (vechi) pe lun6. Targul trebuia fEcut dar ftr6 bani,

sd se int6lneasc[ motrenii acolo.

Dl. Mirgu: -)ul aprilie 2019 ce facturi restante avem?

Dl. Periqoreanu: - tn valoare de 2100 mii lei.

Dl. preqldinte: - Supun la vot art. 1 al proiectului de hotdrdre. Cine este pentru?

in urma votului exprimat *t. I al proiectului de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (16).

Dl. Preqedinte citeqte art-.2 alproiectului de hotdr6re qi intreabi dacd sunt disculii.

S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar.
Dl. Pregedinte dE cuvdntul domnului Viceprimar.

Dl. Viceprimar: - Unde se regdseqte sec{ia interne?

Dl. Periqoreanu: - Pentru reparatii?

Dl. Viceprimar: - Da.

Dl. Perigoreanu: - Nu se mai regiseqte pentru ci nu puteam s6 inchid bugetul'

Dl. Viceprimar: - Seclia interne trebuie s6 se regdseascd in buget obligatoriu. In acest sens

dau citire unei adrese din partea spitalului.

Dl. Viceprimar dd citire adresei prin care se solicitl achizitionare de aparaturd la sectia

interne precum qi reabilitarea acestei sec(ii. Am avut 5 miliarde trecuti

pentru aceastd seclie gi acum nu mai sunt.

Dl. Perigoreanu: - Aceastd adres[ trebuie sd fac6 obiectul unui proiect de hotlrdre cu

privire la care Consiliul Local igi di acordul de a participa cu 10%.

Dl. Primar: - Trebuie aproba{i indicatorii in Consiliul Local.
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Dl. Viceprimar: - Sd se prindd 5 miliarde pentru secfia interne. in lista de reparalii sunt 10

miliarde pentru reparalii trotuare. Lua{i de aici 5 miliarde gi-i duce{i la
sectia inteme.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar ca de la reparalii alei
qi trotuare sI se ia 5 miliarde gi sE se treacl pentru seclia interne. Cine este

pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu

Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilen4 Stelian
Vasile, Sanda Ion, Collatu Neghind Constantin, Iorga Ion gi Fotescu Valeriu, au votat
,rpentrutt.
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Negrea Nicolae qi Pintea Dumitru
s-au abtinut de la vot.

in urma votului exprimat amendamentul a fost votat ca 12 voturi ,,pentru" gi

4,,abfineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul a intrunit num6rul necesar de voturi pentru a fi adoptat.

Dl. Viceprimar: - Cele 80 mii lei pentru aparaturd vor fi dezbdtute gi aprobate atunci c6nd

se va face solicitare din partea spitalului.
- Bursele elevilor sunt prinse?

Dl. Perigoreanu: - Da, sunt prinqi 344 mii lei pentru burse.

Dl. Viceprimar: - Ce reprezintd aceastd sumd?

Dl. Perigoreanu: - Restantd.
Dl. Sanda: - Sd se ia de la trotuare 3 miliarde qi le ddm pentru bursele gcolare.

- $coala Gimnaziala nr. 2 nu a primit de la Consiliu Local in ultimii l0
ani niciun leu pentru igienizare.

Dl. Viceprimar: - Aveti pentru igienizare sume prinse in buget?

Dl. Periqoreanu: - Consiliul Local in momentul de fatd nu-gi permite asigurarea unei

fi nan!6ri complementare.
Dl. Viceprimar: - Din ce cauzd.

Dl. Perigoreanu: - Lipsd venituri.
Dl. Viceprimar: - Mai ludm un miliard de la alei gi trotuare qi ii d6m pentru igienizatea

institu{iilor de inv6[6m6nt, in funcJie de necesitdli.

Dl. Periqoreanu: - imi spuneli, vd rog, ce in{elegeti dumneavoastrd prin igienizare?

Dl. Viceprimar: - Acele repara{ii cu zugr[veala,repatalii curente.

Dl. Perigoreanu: - Reparatiile curente trebuie sd se facd de administrator. Eu am dat o

clidire in administrare gi la predare trebuie sI fie in aceleaqi condilii in
care am dat-o. Se pot face mici reparatii in regie proprie de cel ce o

administreaz[. Se poate da cu lavabil[ pe perete sau se poate schimba

o baterie la o chiuvetd. Legea permite acest lucru.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot art.2 al proiectului de hotSr6re cu amendamentul votat. Cine

este Pentru?
in urma votului exprimat art.2 a fost votat cu 15 voturi ,rpentru" qi un vot

,rimpotrivi" (Sanda lon).
Dl. Sanda: - Nu sunt de acord si se dea doud miliarde la Sala de sport a Colegiului

Tehnic dupd ce s-au mai dat doud miliarde anul trecut.

Dl. Pregedinte citeqte art.3 alproiectului de hotdrdre qi intreabd dacd sunt discufii.

S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar.
Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Desfiinlarea depozitului la spital sd se aib[ in vedere pe viitor pentru

prinderea in buget.
- Casa de Culturd sI aibd prevedere 30 mii lei, nu 80 mii lei'

Dl. Periqoreanu: - 80 mii lei sunt pentru reabilitare gi dotare Casa de Culturd. Pentru 30

mii lei nu vine nimeni la licitatie gi o sd spuneli iar cd nu se fac

lucririle.
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Dl. Negrea: - Casa de Culturd e un obiectiv mort la momentul actual. Poate sd aducd
venituri dacd se inchiriaz[ dupd reabilitare.

Dl. Viceprimar: - Propun ca la Casa de Culturd sd r6m6nd 50 mii lei in loc de 80 mii lei gi

30 de mii lei sd se redistribuie.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar ca pentru DALI la

Casa de Culturl sI rdm6n6 50 mii lei Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu

Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian
Vasile, Sanda Ion qi Collatu Neghind Constantin,,au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Iorga Ion, Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian, Drdghici
Dorel, Pintea Dumitru s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 10 voturi ,,pentru" qi

6 r,abfineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul a intrunit num5rul necesar de voturi pentru a fi adoptat.

Dl. Viceprimar: - La anexa 4 a programului de investi(ii, pozilia 6 sd apari studiu de

fezabilitate/ branqare gi in loc de 50 mii lei sd fie pringi 80 mii lei, se

adaugd 30 mii lei pe care i-am luat de la Casa de Cultur6.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimir ca lapozilia 6 ,,studiu

de fezabilitate/brangare la releaua de apd a locuintelor din satele

componente gi aparfinitoare din municipiul Motru sd fie suma de 80 mii
lei. Cine este pentru?

in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 15 voturi ,,pentru" qi

o ,rab{inere" (Pintea Dumitru).
Dl. Viceprimar: - Pentru proiectare gi amplasare locuri de joacd pentru copii sd apard qi

,,achizi{ionare"
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul ca lapozilia proiectare qi amplasare locuri de

joaci pentru copii sd apard gi ,,achizifionare". Cine este pentru?

in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (16).

Dl. Viceprimar: - La DALI pentru remodelare a sistemului de alimentar cu apd potabild
sunt 45 mii lei. Propun 20 mii lei conform ofertei pe care o depun' Are
numdrul de inregistrare 356114.01.2019 gi cuprinde oferta de pre( a
firmei care este de 15878 la care se adaugd TVA. Deci e vorba de

aproximativ 20 mii lei, adicd 4 mii de euro nu 10 mii de euro.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul ca la DALI pentru remodelare a sistemului

de alimentar cu ap6 potabild sd rdmdn6 20 mii lei in loc de 45 mii lei. Cine este pentru?

Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, Mirqu Vasile,

Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile,

Sanda Ion gi Collatu Neghind Constantin,,au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Iorga Ion, Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian, Drdghici

Dorel, Pintea Dumitru s-au ab{inut de la vot.
in .,r-a votului exprimat amendamentul a fost votat cu 10 voturi ,,pentru" qi

6,,ab(ineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul a intrunit numdrul necesar de voturi pentru a fi adoptat.

Dl. Viceprimar: - Cei25 mii lei sI se adaugelapozilia 6 ,,studiu de fezabilitate/ branqare

la re{eaua de apa a locuintelor din satele componente qi apa(indtoare

din municipiul Motru" pentru cd este un obiectiv important pentru

cetdteni. (105 mii lei in total).
Domnul Fotescu Valeriu a ieqit din sald.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar ca la pozi\ia 6 ,,studiu
de fezabilitate/ branqare la reteaua de apd a locuin{elor din satele

componente gi apa4indtoare din municipiul Motru sd fie suma de 105 mii
lei. Cine este pentru?
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Consilierii locali: Iorga Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu
Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian
Vasile, Sanda Ion gi Collatu Neghind Constantin,,au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Negrea Nicolae, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru s-au
ab{inut de la vot.

iln urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 11 voturi ,rpentru" qi

4 rrabfineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul a intrunit numErul necesar de voturi pentru a fi adoptat.

Fotescu Valeriu a revenit in sala de qedintS.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot art.3 al proiectului de hot6rdre cu amendamentele votate.

Cine este pentru?
in urma votului exprimat art.3 a fost votat cu unanimitate de voturi ,rpentru"

(16).
Dl. Preqedinte citeqte art.4 al proiectului de hotdrdre gi intreab6 dacd sunt disculii.
S-a inscris la cuvdnt domnul Sanda Ion.
Dl. Pregedinte dd cuvintul domnului Sanda.

Dl. Sanda: - Fac amendament s[ se ia doud miliarde de la sala de sport qi sd se dea

bursele qcolare la zi.
Dl. Perigoreanu: - Luafi din banii Direcfiei Publice.

Dl. Sanda: - E lege ca bursele gcolare s6 fie acordate.

Dl. Viceprimar: - Domnule Director, vd ajutd cele doud miliarde?
Dl. DobricS: - Cu 1,3 miliarde am finaliza lucrarea dar trebuie sd vind o firmd

specializatd sd puni o gapd autonivelant6 9i covorul.

Dl. Ardeiu: - Sd se dea 1,4 miliarde la sala de sport gi 0,6 miliarde s[ se dea pentru

burse.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Sanda ca cele doud miliarde

^ prevdzute la sala de sport sd fie date pentru burse . Cine este pentru?

in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu un vot ,,pentru"
(Sanda lon) qi 15 ,,ab{ineri".

D-na. Secretar: - Amendamentul nu a intrunit num[ru] necesar de voturi pentru a fi
adoptat.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Ardeiu ca 1,4 miliarde sd rSm6nd

la sala de sport qi 0,6 miliarde sd se dea pentru burse. cine este

pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile,

Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile, qi

Collatu Neghind Constantin ,,au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Sanda Ion, Iorga Ion, Negrea Nicolae, Bulgariu Cristian, Fotescu

Valeriu,DrSghici Dorel, Pintea Dumitru s-au ab{inut de la vot.
in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 9 voturi ,,pentru" 9i 7

,rabfineri".
D-na. Secretar - Amendamentul nu a intrunit numirul necesar de voturi pentru a fi

adoptat.

Dl. Preqedinte: - La Sala de sport suma rdmAne aceeagi.

in programul de lucrdri gi reparafii pe anul 2019 nu se mai regdsesc

poziliile: - 9 ,,Balastdri in Municipiul Motru gi satele aparfindtoare 9i componente";

- 15 ,,Reparat gard, porfi 9i iluminat Cimitirul Motru";
- 19,,Lucrdri de reparatii $c. GimnazialdNr. 1 Motru";
- 24 ,,Reparatii imobile proprietatea publicd a Mun. Motru".

Dl. Preqedinte: - Supun la vot art.4 alproiectului de hot6rdre. Cine este pentru?

in urma votului exprimat art.4 a fost votat cu 15 voturi ,,pentru" qi un vot

,,impotrivl (Sanda Ion).
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Dl. Pregedinte citegte art. 5 al proiectului de hotIr6re.
Dl. Perigoreanu: - Acest articol ar trebui scos.

D-na Secretar: - Articolul 5 trebuie eliminat pentru cd nu are obiect, nu are anex6.

Dl. Drdghici: - Fac amendament caart.5 sE fie eliminat.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot eliminarea art. 5 al proiectului de hotdrdre. Cine este

^ Pentru?
iln urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 15 voturi ,rpentru" gi

un vot,,impotrivl" (Sanda lon).
D-na. Secretar: - Amendamentul a intrunit numdrul necesar de voturi.
Dl. Pregedinte citegte art. 6 al proiectului de hotdrdre care va deveni art. 5 al hotirdrii ca

urnare a eliminirii art. 5 din proiectul de hotdrdre gi renumerotdrii articolelor.
Dl. Periqoreanu: - Este excedentul cumulat pe mai mulli ani, 212.689,10lei.
Dl. Viceprimar: - De unde? Nu am auzit in Consiliul Local de excedent.

Dl. Perigoreanu: - $i anul trecut ali aprobat 1,6 milioane.
Dl. Viceprimar: - Explica{i ce sunt golurile temporare de cas6. Unde-i folosi}i?

Dl. Perigoreanu: - Pot sd-i folosesc oriunde in execulia bugetului dac[ nu am bani. Anul
trecut am fost nevoit s[ iau din acest excedent pentru a pl6ti drepturile

salariale. Conditia este ca p6ni la sfArgitul anului sE pun la loc.

Dl. Viceprimar: - Deci, se pot folosi banii pentru realizareaunei pld1i/cheltuieli.

Dl. Perigoreanu: - Conform proiectiei bugetare. Dacd nu am prevedere pe aliniatul

respectiv nu pot sd-i cheltui.

Dl. Viceprimar: - Pot sd meargdla investitii aceqti bani?

Dl. Periqoreanu: - Pot sd meargi la investilii aceqti bani dar atunci vin cu un buget

dezechilibrat.
Dl. Viceprimar: - De ce?

Dl. Periqoreanu: - A$a spune legea. Un leu dacd iau vin cu bugetul pe deficit, lucru pe care

nu mi-l doresc.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot art. 6 al proiectului de hotdr6re ce va deveni art. 5 al

hotdrdrii. Cine este Pentru?
in urma votului exprimat articolul a fost votat cu 15 voturi ,rpentru" $i o

,rabfinere" (Sanda Ion).
D-na Lonea: - Domnule Perigoreanu, se modific[ sumele din proiect?

Dl. Perigoreanu: - Da, conform precizdrilor frcute.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectului de hotirAre cu articolele 9i amendamentele

votate. Cine este Pentru?
tn urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu 15 voturi

,rpentru" qi un vot ,rimpotrivl" (Sanda Ion).
D-na. Secretar: - Proiectul de buget a fost adoptat.

Z. proiect de hotirire pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis

reprezentffnd scutiri la plata majoririlor de intirziere aferente impozitelor qi

taielor locale datorate de citre intreprinderile care au calitatea de

contribuabili ai bugetului local al Municipiului Motru, ini{iator -Viceprimar
Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotlrdre.
Dl. Preqedinte: - Daci sunt discufii vi rog sE v5 inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost redactat. Cine este

Pentru?
ir, ,r"-a votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 15 voturi

,,pentru" qi o ,,abfinere" (Sanda lon).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlr6re a trecut.
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Nemaifiind discufii lucrdrile gedintei extraordinare a Consiliului Local Motru din
data de 25.04.2019 sunt inchise, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

DE $EDINTA,
NELU
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