Proces

- verhal

incheiat azi 25.07.2019 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen\i 15 consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsesc domnii consilieri locali Collatu
Neghind Constantin, Petrescu Ilie, Stelian Vasile gi $urlin Marilena. La gedinld participd:
domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru - Stroescu Gina,
domnul Popescu Daniel - Director al Directiei de Culturd Sport qi Tineret Motru, domnul
Dobricd Tudor - Director la societatea Direcfia Public[ Motru S.A., domnul Corcoa]6 Eugen
- Administrator Special la S.C. UATAA Motru S.A., domnul Peri;oreanu Mircea - $ef
Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, domnul Marin Paul Constantin - $ef Serviciu Politia
Local[ Motru, doamna Vintilescu Elena - Consilier personal al Primarului, doamnele Lonea
Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru
qi cetdteni ai Municipiului Motru.
Publicitatea gedinJei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedinla este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edinfa este statutard, fiind prezenli 15 consilieri locali din cei 19 in functie,
fapt pentru care qedinfa se poate desfbgura.
Se supune la vot procesul verbal incheiat in data de 27 .06.2019.
In urma votului exprimat procesul verbal din data de 27.06.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (15).
Dl. Preqedinte citeqte Dispozilia de convocare a Consiliului Local Motru in qedin!6 ordinard
publicd in data de 25.07 2019, orele 1600, ce se desfrqoari in sala de
Consiliu, av6nd la

PROIECTUL ORDINII DE Zlz

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Proiect de hotdrdre privind validarea modificdrilor introduse

in

structura bugetului
local pe anul 2019, conforn Dispoziliei Primarului Municipiului Motru m.
559121.06.2019, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrdre privind aprobarea actului adilional la contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Motru nr.4489115.02.2011,
iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrAre privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin persoanelor
fizice si juridice pentru buna gospodarire si asigurarea ordinii si curateniei pe teritoriul
municipiului Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr. 2299131.08.2017 a terenul in suprafa{a de 51 mp din
Municipiul Motru, str. Minerului nr. 3, situat in incinta $colii Gimnaziale nr. 1 Motru,
cu destinalia comer!, iniliator-Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdr6re privind aprobarea listei de prioritdli in vederea repartizdrii
locuinlelor de tip ANL., iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru desfiinlarea
construcliei proprietatea municipiului Motru, amplasatd pe terenul ce aparfine
domeniului public al municipiului Motru , zona Aleea Teilor , nr. 21, iniliator Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdr6re privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribulii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de locuinle sociale Ei
repartizarea efectivd a locuinlei sociale nr. 4, parter - bloc C3, iniliator - Primar Jianu
Gigel;
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8.

Proiect de hotdr6re privind acordul C.L.Motru pentru vdruarea locuintei definutd cu
chirie de doamnalstrate EmiliaMariana, respectiv ap. nr. 1l , Sc. l, etaj 1, blocul
B2G, Aleea Muncii nr. 3, Motru , iniliator - primar Jianu Gigel;
g. Proiect de hotdrAre privind aprobarea accesului gratuit la $trand pentru sportivii de la
toate secfiile din cadrul Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 care au obfinut reztitate
deosebite la competi{iile nalionale qi internalionale c6t qi pentru elevii care au oblinut
note peste 9,00 la bacalaureat qi la examenul de capacitate, in anul in curs, iniliatorViceprimar Morega Costel Cosmin;
10. Proiect de hotdr6re privind stabilirea unor mdsuri in vederea verificdrii modului de
implementare a planului de reorganizare a S.C. UATAA Motru qi evaluarea de cdtre
aclionarul majoritar a activitdlii administratorului special al societdfii, iniliator Primar Jianu Gigel;
11. Probleme curente;
1. Adresa Camerei de Conturi Gorj, inregistratS la Prim[ria Municipiului Motru sub
rtr. 26398112.07.2019, insolitd de Decizia m. 47105.07.2019 qi Raportul nr.
9s0/30.05.2019;

2. Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Public[ nr. 25855/09.07.2019;
3. Adresa Colegiului Tehnic Motru rr. 4671115.07.2019, inregistratd la Consiliul

4.
5.
6.
7.

Local Motru sub nr. 484118.07.2019;
Adresa unui grup de locatari din blocul J6, inregistratdla Consiliul Local Motru
sub nr. 461108.07.2019;
Adresa Sindicatului Liber Dreptatea din Direclia Publicd Motru, inregistratd la
Consiliul Local Motru sub nr. 466112.07.2019;
Adresa doamnei Arjoca Liliana, administrator al SC zuOLIN S.R.L., inregistrati
la consiliul local Motru sub nr. 474115.01.2019;
Raportul privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap grav
din Municipiul Motru Semestrul | -2019.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
tn ormu votului exprimat Ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de voturi

,,pentru" (15).
Dl. Preqedinte: - in afara ordinii de zi mai avem: ,,Proiect de hotlrire privind aprobarea
pre{ului local pentru energia termici furnizatfl in sistem centralizat agen{ilor economici
qi popula{iei municipiului Motru incepind cu 01.08.2019".
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. 1 9i 3 au dat aviz
nefavorabil proiectului de hotdr6re. Propunerile Comisiilor de specialitatea
au fost de a ie discuta proiectul de hotdr6re intr-o alt6 qedint[ de Consiliu.
Dl. primar: - Dacd mai sunt de ldmurit alte probleme legate de proiectul de hotdr6re sunt
de acord ca acesta sd fie analizatintr-o alt6 qedint6 de consiliu a cdrei dati o
putem stabili acum de comun acord.
i.r ,.n u discufiilor purtate s-a stabilit ca proiectul de hotdrdre privind aprobarea
prelului local pentru energia termicd" fiimizatd in sistem centralizat agentilor economici qi
populaliei municipiului Motru incepAnd cu 01.08.2019 sd fie discutat in qedinla extraordinard
a.irauta din datade 31.07 .2019, oiele 1600.
|n timpul disculiilor pentru stabilirea datei qedintei de indati in sala de gedin!6 intr6
domnii Collatu Neghind Constantin qi Petrescu Ilie, fiind prezen\i 17 consilieri locali.

Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbateri.

1.

proiect de hotlrffre privind validarea modificlrilor introduse in structura bugetului
local pe anul 2019, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
559121.06.2019, iniliator - Primar Jianu Gigel;
2

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi intreab6 dac6 sunt discutii.
S-a inscris la cuvflnt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Domnule Periqoreanu, acegti bani au fost cheltuiti?
Dl. Periqoreanu: - Da.
Dl. Cojocaru: - DacE au fost cheltuili de ce trebuie sd mai aprobdm?
Dl. Perigoreanu: - Aga prevede legea.
Dl. Cojocaru: - $i dacd nu aprobdm modificdrile introduse in structura bugetului ce

se

intdmpl6?
Legea nu prevede.
Perigoreanu:
Dl.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hot6rdre a$a cum a fost
redactat. Cine este Pentru?
Consilierii locali: Ardeiu RSzvan Remus, Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel,
Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Mirqu Vasile,
Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion qi Sanda Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Collatu Neghina Constantin, Morega Costel Cosmin, Petriqor Florentina
Eugenia gi Petrescu Ilie s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat Proiectul

de

hotirire a fost votat cu 13 voturi

,rpentru" qi 4 ,rabfineri".

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

hotlrire privind aprobarea actului adi{ional la contractul

de delegare a
gestiunii ser"viciuluipublic de salubrizare din municipiul Motru nr,4489115.02.2011,
ini(iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre qi intreabd dac6 sunt disculii.
S-a inscris la cuvAnt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Acest Act aditional a fost intocmit ca urrnare a controlului G5rzii de Mediu
care a ldsat la mdsura nr. 4 stabilirea indicatorilor de performantd pentru
fiecare activitate din cadrul serviciului de salubritate, conform art. 17 din
legea nr. 21ll20ll.
- In anexa nr. 1 sunt prev[zu]i indicatorii de performanJd pentru serviciul de
salubritate. La UAT Motru nu se face ridicarea gunoiului separat deqi
colectarea gunoiului se face separat de unele Asocialii de proprietari, aqa

2. proiect de

cum se Prevede in m[surile l6sate.

- Cei ae ta Direcfia Publicd ori ar trebui sd treacd in lista de investilii

achiziliaunei magini pentru ridicarea gunoiului selectat ori ludm mdsuri.
- Mai este o mAsurA ldsati de Garda de Mediu in vederea infiinlarii spaliului
pentru a oferi populafiei posibilitate a de a se debarasa, ftrd" platd, de deqeuri
de h6rtie qi carton, sticld, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje,
etc. conform OUG nr. 512015. Prin punerea in practicS a acestei m[suri
populalia are posibilitatea de a se debarasa de obiectele reciclabile.
- Neindepliniiea acestor mdsuri duce la neindeplinirea indicatorilor de
Performan{5.

Direcfia Publicd sd facd o NotS informativd pentru a comunica cdti
cantitate de sticld, carton qi plastic au colectat'

-

- Cine plSteqte amenda pentru acest lucru?

Dl. primar: - Sa iniliali un proiect de hot5r6re pentru stabilirea zonelor in care se
Dl. Cojocaru:

colecteazd deqeuri reciclabile.
- Sd faceli o qedin{6 cu cei de la Direc}ia Public[ ca sd ridice tot gunoiul din
municipiul Motru astfel incdt sd nu fie nevoie s5 vind firme de la Severin
sau din altd parte pentru a ridica gunoiul.
J

Dl.

Primar:

- Sunt de acord ca tot gunoiul din municipiul Motru

sd

fie ridicat de Directia

PublicS.

- Vedeli acum importanJa proiectului de hot[r6re pentru aprobarea construirii
instalatiei biogaz. Gunoiul se recicla 100%.
Dl. Cojocaru: - Afi inifiat proiect de hotdr6re numai pentru mdsura nr. 4 ldsatl de Garda de
Mediu in urma controlului la UAT Motru.
Dl. Dobricd: - Domnul Cojocaru are dreptate. Acest control s-a fbcut la UAT Motru nu la
Direc{ia Publicd iar mdsurile au fost ldsate la UAT Motru nu la Direc}ia
Publicd.
- Legea nr.2lll20l1, modificatd de OUG m. 7412018 prevede incheierea
unui act adifional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubritate, dar la mdsurile ldsate au fost date termene la UAT Motru nu
Direcliei Publice. Era normal sd fim anuntali sd participdm la discutiile ce au
avut loc in cadrul qedin{elor Comisiilor de specialitate cu privire la acest
proiect de hot[r6re. E vorba de un act adi]ional la contractul de delegare.
Dl. Primar: - HCL se duce la indeplinireinbaza contractului de delegare.
Dl. Dobricd: - Am propus in lista de investilii 1000 pubele gi doud magini pentru ridicarea
gunoiului selectiv qi mi le-ati scos. InvestiJiile trebuie sd le faceli
dumneavoastrd pentru cd eu nu pot sd accesez fonduri europene av6nd in
vedere cd este societatea Consiliului Local gi nu pot sd fac investilii. Dacd
indicatorii nu se indeplinesc tot dumneavoastr6 sunteli in culpd.
Dl. Primar: - Trebuie sd respectali indicatorii de performan{6, conform Legii nr.2ll.
Dl. DobricS: - Dacd dorili s[ respect prevederile Legii nr. 211 sd cumpdra{i o maqin6 pentru
ridicarea gunoiului selectiv.
Dl. Primar: - Nu incerca{i sd pasali.
Dl. Dobricd: - Nu pasez, maqinile pe care le avem sunt din anul 2008.
Dl. Primar: - Trebuie sd facem lucrdrile c6t mai bine cu ce avem!
Dl. Dobric6: - Avem doud magini gi un tractor. Nu avem cu ce sd facem seleclia.
Dl. Pregedinte: - La societatea comerciald am incheiat contracte cu doud firme de salubritate.
Una este Direc(ie Publicd qi alta este o firmd din Severin.
- Propun ca in scurt timp sd se facd un Regulament al serviciului de
salubritate in care sd se tin6 cont de particularitdtile oragului.
- inainte era tarif/tond pentru ridicarea gunoiului iar acum este tarif/persoand.
Cei care colecteazl, selectiv nu ar trebui sd mai pl5teascd.
Dl. Viceprimar: - Se incearcd ceva bine dar nu s-a fdcut bine. Nu a vorbit nimeni de gradul de
selectare care este de 4 - 5 %. Gendili-va cdt inseamnS 40Yo aqa cum este
pentru anul 2019.
- Ceea ce facem trebuie s[ facem cu responsabilitate. Trebuie un Program de
ridicare selectivE, posibil chiar cu aceeagi magind pentru cd poate fi spdlatd
cdnd ridicd gunoiul selectiv.
- Sunt unii funclionari, cdrora nu le dau numele, care aruncd vina. Nu voi vota
acest proiect de hotdr6re pentru cd el trebuie implementat astfel incdt sd
aducd beneficii pentru a se putea realiza.
- Gunoiul se pldtea la tond dupd care s-a stabilit tarif pe persoand. CAnd se
pldtea la tond Asocialiile de proprietari care selectau gunoiul plSteau mai
pulin.
Dl. Primar: - Tot printr-o recomandare in Consiliu Local s-a propus sd se pldteascd gunoiul
pe persoan6 gi nu la ton6. S-a venit cu pret pe persoand gi s-a votat. Fiind
tarif pe persoand nimeni nu mai este interesat sd colecteze selectiv.
- Prin acest proiect de hotdrdre rezolvlm o mdsurd ldsat6 de Garda de Mediu.
Dupd, putem sd revenim cu prelul la tonS pentru a incuraja colectarea
selectivd, dar in acest moment aceastd mdsurd trebuie rezolvatd.
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Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hotdr6re

a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea
Nicolae, Pintea Dumitru, Raj Jana Daniela gi Cojocaru Ion au votat ,,pentru',.
Consilierii locali: Sanda Ion, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Ardeiu
Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Morega Costel Cosmin, Petripor Florentina
Eugenia gi Petrescu Ilie s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat Proiectul de hotErire a fost votat cu 8 voturi

,rpentru" gi 9 ,rabfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre nu a indeplinit numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea hotdrArii.

Dl. Pirvulescu: - Mdsurile 6 gi 8 au fost rezolvate?
Dl. Primar: - Da.

3.

Proiect de

hotlrire privind stabilirea obligatiilor si

raspunderilor ce revin
juridice
persoanelor fizice si
pentru buna gospodarire si asigurarea ordinii si
curateniei pe teritoriul municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre qi intreabd daci sunt discutii.
S-au inscris la cuv6nt domnii consilieri locali Pirvulescu Eduard Nelu, Cojocaru Ion, Mirgu
Vasile, Popescu Ion qi Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - La gedinJele de Comisii s-a fbcut amendament pentru reformularea art.1, lit.
,,i" gi nu s-a intdmplat nimic. Proiectul de hot[rdre este adus in plen la fel.
Dl. Primar: - Amendamentul a fost consemnat in situalia avizdrii gi urmeazd sd fie votat
in plen. Plenul hotdrdqte.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Fac amendament ca amenda la art. 4, pct. ,d' sd fie cuprinsd intre 50 - 200
de lei, la pct. ,,b" sd fie cuprinsd intre 100 - 300 de lei iar la pct. ,,c" sd fie
cuprinsl intre 300 - 500 de lei. Legeaprevede amenzi qi mai mari.
Dl. Marin: - A$a este, dar este o Hotdrdre de Consiliu Local care se aplicd din anul 2008
gi noi am mers pe nivelul minim al amenzilor.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Mirgu.
- Art. 2, pct. 2 precizeazd, cd fa[adele clddirilor trebuie intretinute de
Dl. Mirgu:
Asociafiile de proprietari gi proprietarii sau detindtorii de gospoddrii
individuale prin efectuarea reparatiilor necesare, refacerea finisajelor
degradate, ztgrdvire, etc. Ca atare, sd nu se mai dea amendd asociatiilor de
proprietari sau proprietarilor care realizeazd,repxalii la falada blocului.
- Cdnd il amenddm pe proprietar, c6nd repari fatada sau cdnd nu ure
alutoriza\ie?

Dl.
Dl.
Dl.

Primar:
Mirqu:
Marin:

- Obligaliile gi rdspunderile sunt stabilite conform legii.
- Sd se aplice legea! Nu avem nimic impotrivi.
- Sunt doud aspecte. Repara{ia fa}adei este una iar modificarea de solutie la
faladd este alta gi trebuie autoriza\ie de construire, conform Legii nr. 50.
Practic Proiectul de hotdrdre este intocmit in conformitate cu prevederile
Ordonanlei Guvemului nr. 2112002 pentru gospoddrirea localitdlilor urbane
gi rurale.

Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Popescu.
Dl. Popescu: - La art. 2,lit. ,,c" se precizeaz5 cd Asociatiile de proprietari gi proprietarii
sau delindtorii gospoddriilor au obligafia ,,s[ asigure qi sd menfind curdtenia
trotuarelor, zonelor verzi afercnte blocurilor de locuinfe qi proprietS]ilor
individuale, a pdrfii carosabile qi locurilor de parcare pe care le folosesc", iar
la lit. ,,d" au obligafia,,sd asigure ingrijirea pomilor, florilor gi planta]iilor
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din juruI clddirilor prin toaletare qi curdlare periodic5". Este vorba

de

domeniul public, toaletez eu?
Dl. Bulgariu: - in anul 2008 ali fost preqedinte de qedinfI gi aceleagi lucruri a]i aprobat.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Acest proiect de hotbrdre este ,,copy paste" la lege. De ce mai votez dacd
este lege?

Dl. Marin: - Legea nu prevede sanc{iuni, doar cadru legal.
Dl. Viceprimar: - in PiaJa Nou[ s-au inmul]it maginile, .rr, * dispdrut. Am fEcut qi program
de aprovizionare dar nu se respectd. Le facem pe fugd qi dupd ce le aprobdm
rdmdn aqa.
- Dacd hotdr6rea este din 2008 ce am fbcut de atunci pAnd in prezent? Nimic,
doar sumele. Dacd le supunem la vot doar de dragul de a le vota eu nu voi
vota.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot amendamentul domnului Cojocaru cu
modificarea sumelor. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Mirgu Vasile, Pinulescu Eduard Nelu, Popescu
Ion, Ardeiu R6zvan Remus, Cojocaru Ion qi Sanda Ion au votat ,,pentru,'.
Consilierii locali: Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea
Nicolae, Pintea Dumitru, Ra! Jana Daniela, Collatu Neghind Constantin, Petrigor Florentina
Eugenia qi Petrescu Ilie s-au ab{inut de la vot.
In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 7 voturi ,,pentru" gi
10 ,,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul nu a indeplinit numdrul necesar de voturi pentru adoptare.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu
Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Cojocaru Ion gi Sanda Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea
Nicolae, Pintea Dumitru, Ra! Jana Daniela, Collatu Neghini Constantin, Petrigor Florentina
Eugenia qi Petrescu Ilie s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 7 voturi

,,pentru" gi 10 ,rabfineri".
D-na. Seuetar: - Proiectul de hotdr6re nu a indeplinit numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea hotdrdrii.

4.

Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere nr.2299131.08.2017 a terenului in suprafafa de 51 mp
din Municipiul Motru, str. Minerului nr. 3, situat in incinta $colii Gimnaziale nr. L
Motru, cu destinafia comer(, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re. Precizeazd cd in Comisiile de specialitate s-a
propus ca durata de prelungire a contractului de inchiriere sd fie de 2 ani qi
intreabi dacd sunt disculii.
Dl. Pregedinte: - Dac[ nu sunt discutii sau alte propuneri supun la vot proiectul de hot[r6re cu
propunerea fbcut6. Cine este pentru?

Proiectul de hotlrire a fost avuat favorabil cu L6 voturi ,,pentru" gi o ab{inere
(Pirvulescu Eduard Nelu).

5.

Proiect de hotirire privind aprobarea listei de prioritlfi
locuinfelor de tip ANL, inifiator - Primar Jianu Gigel;

in vederea repartizlrii

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotir6re gi intreabd dacd sunt discufii.
S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Am solicitat in qedinlele de Comisii documentele de la dosarele celor trei
persoane aflate pe lista supusd aprobdrii. Le-am primit gi cele 3 persoane
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care au fost qi nominalizate pentru a obline aceste locuinle ANL li s-a adus
la cunoqtinfd gi li s-a solicitat s[ completeze dosarele. Dintr-un numdr de
60 de persoane, care aveau solicitare depus6, doar trei au fost informate.

- Nu era corect ca toate cele 60 de persoane sI fie informate s6-qi
completeze dosarul?
- Eu nu voi vota.
Dl. Preqedinte: - Am intreles cE numai aceste trei persoane, care sunt pe list6, gi-au actualizat
dosarele, celelalte nu.
D-na. Panta: - Eu am trei dosare depuse pentru repartizare locuintl ANL. Momentan stau
la Centru cu cei 3 copii.
Dl. Cojocaru: - Din Comisia de analizd a cererilor nu a semnat doamna L6daru. De ce?
D-na. Secretar: - Doamna a fost la un curs de perfeclionare.
Dl. Cojocaru: - Alt jurist nu mai era in Primdrie?
D-na Secretar: - Ba da, din comisie face parte qi doamna Iovila care este jurist.
D-ra. Petrigor: - Doamna Panta are trei copii qi este normal s6 primeasci o locuinld mai
mare, decdt celelalte dou6 persoane care sunt necds6torite.
- Mi se pare normal ca doamna Panta, care are familia formatd din 5 membri,
sd primeasci garsoniera cu suprafaJa mai mare qi ceilalli, care sunt
necdsdtorili, s[ primeascd pe celelalte.
Dl. Preqedinte: - Doamna primeqte locuinla dacd" are votul favorabil de Ia noi.
Dl. Petrescu: - Facem amendament la Proiectul de hotSrAre ca doamna, cu familia compusd
din 5 persoane, sd primeasci garsoniera cu suprafata locuibild cea mai
mare.
D-na. Secretar: - Acum nu se face o repartilie efectivd, se aprobd lista de prioritIli.
Dl. Petrescu: - Sd se consemneze gi sd se ia ca atare ca punct de vedere qi amendament:
cei care au numdrul mai mare de membri de familie sd primeascd locuinfa
cu suprafala mai mare.
D-na. Secretar: - in gedinla urmdtoare se va veni cu repartitia propriu-zis6 pe locuinjd.
Acum se aprob6 lista de prioritdli. Se va consemna in procesul verbal ceea
ce solicitali dumneavoastr6.
Dl. Petrescu: Fac amendament ca locuinta cu suprafata cea mai mare sd fre repattizatd
familiei cu numdrul de persoane mai mare.
Dl. Popescu: Aceastd Comisie trebuia si stabileascd nominal cine primeqte locuin!6,
inclusiv nr. apartamentului, afa cum s-a mai fbcut.
D-na. Secretar: - Aceasta este etapa all - a.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot amendamentul domnului Petrescu.
Cine este pentru?
to urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Amendamentul a fost adoptat.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdr6re cu amendamentul votat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat Proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru desfiin{area
construcfiei proprietatea municipiului Motru, amplasati pe terenul ce aparfine
domeniului public al municipiului Motru, zona Aleea Teilor, nr. 21, ini{iator Primar Jianu Gigel;

6. proiect

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi intreabd dacd sunt discutii.
S-au inscris la cuv6nt domnii consilieri locali Petrescu Ilie qi Negrea Nicolae.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
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Dl. Petrescu: - E legea care priveqte aceastd situalie, ce mai trebuie HotdrAre de Consiliu
Local?
Dl. Negrea: - Sd nu mai punem beJe in roate dac6 dorim sd ddm drumul la un proiect.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea
Nicolae, Pintea Dumitru, Raf Jana Daniela gi Pirvulescu Eduard Nelu au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile, Collatu Neghind Constantin,
Morega Costel Cosmin, Petriqor Florentina Eugenia, Petrescu Ilie, Popescu Ion, Cojocaru
Ion qi San{a Ion s-au ab{inut de la vot.
lin urma votului exprimat Proiectul de hotirflre a fost votat cu 8 voturi
,rpentru" Ei 9 ,rab(ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a indeplinit numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea hotir6rii.

7.

Proiect de hotlrire privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribufii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de locuin{e sociale qi
repartizarea efectiv5 a locuinfei sociale nr. 4, parter - bloc C3, ini(iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr0re.
Dl. Pregedinte : - Dacd sunt disculii vd rog sI v5 inscrieli la cuv6nt.. Dacd nu sunt discutii supun
la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
i, ,r*u votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost avtzat favorabil cu
unanimitate de voturi ,rpentru'o (17).

8. Proiect de hotlrflre privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea

locuin(ei

definutl cu chirie de doamna Istrate Emilia Mariana, respectiv ap. nr. 11 , Sc. 1,
etaj 1, blocul B2G, Aleea Muncii nr. 3, Motru , inifiator - primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrAre gi precizeazd cd proiectul de hotdr6re a avtt aviz
nefavorabil in Comisiile de specialitate.
Dl. Preqedinte: - Domnule Primar, cine a frcut raportul de evaluare?
Dl. Primar: - Carlaont Rul Constantin.
Dl. Pregedinte - Dacd sunt disculii vi rog s[ v[ inscriefi la cuv6nt..
Dl. Cojocaru: - Am discutat in Comisii.
D|. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

:

Consilierii locali: Iorga Ion, Pirvulescu Eduard Nelu, Bulgariu Cristian, Drighici Dorel,
Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru qi Rat Jana Daniela au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile, Collatu Neghind Constantin,
Morega Costel Cosmin, Petrigor Florentina Eugenia, Petrescu Ilie, Popescu Ion, Cojocaru
Ion qi Sanda Ion s-au ab{inut de la vot.
in urma votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu 8 voturi

,rpentru" qi 9 ,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a indeplinit numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea hotdrArii.

g.

Proiect de hotlrffre privind aprobarea accesului gratuit la $trand pentru sportivii
de la toate sec{iile din cadrul Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 care au ob{inut
rezultate deosebite la competifiile nafionale qi internafionale cfit qi pentru elevii care
au obfinut note peste 9,00 la bacalaureat qi la examenul de capacitate, in anul in
curs, ini{iator- Viceprimar Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Viceprimar precizeazd cd. s-au frcut amendamente in qedinfele de Comisii ca media sd
fie peste 9 gi de facilitate sd beneficieze gi elevii cu rezultate deosebite la
olimpiadele na{ionale gi internalionale.
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Dl. Preqedinte intreabd dacd sunt disculii.
S-au inscris la cuvdnt consilierii locali Pintea Dumitru, RaJ Jana Daniela gi Petrescu Ilie.
Dl. Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Pintea.
Dl. Pintea: - Am un amendament: se aprobd accesul gratuit la $tand in zilele de luni pdnd
vineri pentru toti cetdfenii municipiului Motru care depSqesc vdrsta de 60 de
ani.

Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul doamna Ra!.
D-na. Rat: - SA aibd accesul gratuit la $trand in zilele de luni pdnd vineri toli copiii
familiilor beneficiare de ajutor social.
Dl. Preqedinte: - Am asistat la aga ceva gi am vizut cl la beneficiari li s-a dat o legitimalie la
intrare gi dupS ce a plecat inspectoarea cu copiii persoana care tdia biletele a
dat telefon la trezorier pentru a emite facturd in vederea incasdrii
contravalorii.
Dl. Viceprimar: - VAd cd deranjeazd acest proiect de hotlrdre. Este bun[ qi ideea domnului
Pintea qi ideea doamnei Rat. in calitate de consilieri locali aveti posibilitate
de a face amendamente.

Dl. Cojocaru: - Fac amendament ca intrarea la qtrand sd se facd pe bazd de legitimalie
eliberatd de Directia Publicd qi cheltuielile si fie suportate de la bugetul
local.
Dl. Viceprimar: - Aga se face.
Dl. Primar: - Ideea este foarte bun6. Este proiect frcut in prip6, nu are Regulament,
iniliatorul face amendament la propriul proiect de la iniliere pdnd la votare.
E necesar un Regulament prin care sd se stabileascd ceea ce s-a spus gi cum
se procedeaz[.
- Cum vin copiii? Igi fac o legitimalie repede? Dau declarafie? Exist[ un
tabel undeva? Semneazd o prezen\d pentru a ;ti cd a fost?
- Pur qi simplu este o idee buni irosit6. Vot[m de dragul de a da. Am in{eles
c[ HotSrdrea nu este doar pentru anul acesta, ci pentru mai multi ani, motiv
pentru care trebuia sd aib[ un Regulament de aplicare.
Dl. Preqedinte: - Toate nu au Regulament, nici salubrizarea, nici qtrandul.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Dacd proiectul trece se poate face gi Regulament. Propun ca qi familiile care
au cel pulin 4 copii sd beneficieze de aceastd gratuitate.
Dl. Primar: - De luni copiii pot fi la poarta qtrandului. Cum face distinclia angajatul care
taie biletele care persoand are dreptul sd intre?
Dl. Cojocaru: - Pe bazd, de legitimalie.
Dl. Viceprimar: - La comisii nu am auzit astfel de discutii. Am dat explica{ii cum vor intra qi
am spus cd este sarcina Direcliei Publice. Cd vrea s5 facl legitimafii, cd vrea
sd facd tabel nominal, c6 se vine la poartd cu buletinul, este treaba
dumnealor. Fac cum considerd mai uqor qi cum permite sistemul. Nu pot sd
spun sd punem cititor de card cd nu avem a;a ceva. Dac6 propuneam o
legitimalie sunt convins cd nu erali de acord, o parte, pentru cd nu poate sd o
tind dupd el in buzunar.
- Nu inleleg, se doreqte sau nu acest lucru?
Dl. Primar: - Vor veni copiii qi va iegi mare scandal. Cum vor intra?
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Pintea cu pensionarii. Cine este
Pentru?

in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate

de

voturi

,rpentru" (L7).
D-na. Secretar: - Amendamentul a fost adoptat.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul doamnei Ra! pentru copiii familiilor beneficiare
de ajutor social. Cine este pentru?
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i,

,rrma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Amendamentul a fost adoptat.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Petrescu pentru familiile cu cel pulin
4 copii. Cine este pentru?
i, ,rr-a votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Amendamentul a fost adoptat.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Morega ca media general[ sd fie 9.
Cine este pentru?
in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentrut'(17).

D-na. Secretar: - Amendamentul a fost adoptat.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Cojocaru pentru legitimafii qi plata
din bugetul local. Cine este Pentru?
in .rrm" votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Amendamentul a fost adoptat.
Dl. Primar: - Doamna Secretar, propunem o cheltuialA care nu este in buget.
Dl. Preqedinte: - Este prima, domnule Primar?
D-na. Secretar: - Si ne spun6 domnul Perigoreanu dacd suma este prev6zutl in buget qi dac[
bugetul se Poate rectifica!
Domnul Periqoreanu Mircea, $ef Serviciu Buget, Finante, Contabilitate, prezent la
gedin!6, nu rSspunde.

bt. fieqeainte: - Sa se atace la prefect!

Supun la vot proiectul cu amendamentele votate. Cine

este Pentru?

t, o"-u votului exprimat Proiectul

de

hotlrire

a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17).

hotlrflre privind stabilirea unor mlsuri in vederea verificlrii modului de
implementare a planului de reorganizare a S.C UATAA Motru qi evaluarea de citre
ac{ionarul majoritar a activitlfii administratorului special al societl{ii, ini{iator-

10. Proiect de

Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi cere punctul de vedere al doamnei Secretar.
D-na. Secretar: - Nu am avizatde legalitate acest proiect de hotSrdre avdnd in vedere cd S.C.
UATAA este in insolvenjd qi sunt aplicabile prevederile Legii 85/2014 privind
procedura insolventei, in care se specificd foarte clar care sunt participanJii la
procedurd. Cu alte cuvinte, Consiliul Local nu are competenla de a constitui o
comisie mixtd in vederea verificdrii qi analizei modului de implementare a
Planului de reorganizate a S.C. UATAA Motru S'A'
Dl. Preqedinte: - Atunci, ce facem?
D-na. Secretar: - Putefi s5-1 analizafi ...
Dl. primar: - Coniorm Codului Administrativ, am dat qi articolele, fiind vorba de un
serviciu de utilitate publicd pentru cetdlenii din municipiul Motru qi pentru
faptul cd sunt problime gi existd riscuri mari sd intr[m intr-o situa]ie de
urgen![, conform art. 127 gi 155 Consiliul Local are dreptul de a forma
comisii mixte, acest lucru se intfimpld gi la Consiliul JudeJean qi in alte
consilii, atunci cfind un serviciu de utilitate publicd riscd sd cteeze o situalie de
urgen!6. Dacd nu stabilim noi (Consiliul Local gi Primdria) care sunt
problemele pentru a le rezolva in timp util s-ar putea sE fim in situalia in care
s[ rezolvdm o situa]ie de urgenfd.
Dl. Pregedinte: - Societatea este in insolven(d gi noi, Consiliul Local, nu avem A.G.A. acolo
pentru a fi resPonsabili.
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D-na. Secretar: - Acesta este qi argumentul pentru care nu am avizat de legalitate proiectul
de hotdrdre. Am intocmit in acest sens obiec{ii pe care le-am prezentat
domnului Primar. Dumneavoastrd putefi sd analizali, sE supune]i la vot insd eu
nu voi contrasemna de legalitate hotlr6rea in condiliile in care se adopt[.
Dl. Viceprimar solicitl doamnei Secretar obiecfiile ficute la proiectul de hotirdre
iar dumneaei le inm6neazdatdtdomnului Viceprimar c6t qi la o parte din consilierii locali.
Dl. Cojocaru: - Supuneti la vot!
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotir6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
Dl. Primar: - Dar nu s-a nominalizat.
Dl. Preqedinte: - Este un cerc vicios. Noi nu avem A.G.A. acolo, nu avem cum sd verificdm.
Dl. Corcoa!6: - DacI e sd facem istoricul tuturor Rapoartelor trimestriale gdsili rdspunsul.
Planul de reorganizare este 100% indeplinit, este avizat qi aprobat de
administratorul judiciar qi creditori. Creditorul majoritar este Complexul
energetic care a impus datoriile in planul de reorganizarc ce este avizat de
judec[torul sindic care dd greft mai departe sd se continue programul de
r eor ganizare, conform le gii.
Dl. Primar: - Referitor la Planul de reorganizare trebuie scoase in evidentd qi inlSturate
prejudiciile provocate societltii, o valoare foarte mare.
Dl. Corcoa!6: - Cine spune?
Dl. Primar: - Tocmai de aceea trebuie Comisie.
- Achizilia Certificatelor carbon, combustibilul necesar func{iondrii, avem o
investi{ie noud (un cazalpe gaz) pentru care s-au cheltuit foarte mul}i bani
gi care nu este in functiune.
pe documente. Noi nu avem.
Discutdm
Dl. Popescu:
Dl. Primar: - Acesta este obiectivul proiectului.
Dl. Popescu: - Discutdm pe presupuneri.
Dl. Primar: - Acesta este obiectivul proiectului.
Dl. Pirvulescu: - Dacd proiectul trece se nominalizeazd comisia, dacd nu trece nu mai
nominaliz6m.
Dl. Mirgu: - Noi suntem in incd una din capcanele aruncate de cdtre domnul Primar. Din
punctul meu de vedere, ca qi consilier local, nu putem sd ddm o hotdr6re
peste lege. Dac6 legea este clard qi un judecdtor sindic a bdtut cu
ciochnelul in mas5, oamenii aceqtia r6spund, respectiv Siomax-ul qi
Administratorul special.
Este vorba de un serviciu de utilitate publicd qi dumneavoastrS spuneJi cd
Dl. Primar:
rdspunde.
Asta este. La fiecare trei luni vine cu Raportul. L-am discutat vreodatd?
Dl. Mirgu:
Dl. Primar: - Este al treilea in doi ani gi trebuie aduse 4 pe an.
Dl. Corcoa{d: - Doamna Lonea sd spund dacd primeqte Raportul!
D-na. Lonea: - Da, este qi acum la mapd.
Dl. Primar: - Am spus care sunt problemele. Banii primiti, 94 de miliarde de la Guvern,
37 de miliarde, in ultimele 4 luni, de la ANAF, au fost phtili in avans.
Siomax qi-a indeplinit obligaliile in ceea ce priveqte planul de reorganizare
in schimb a ldsat societatea fbrd certificatele carbon.
Dl. Pregedinte: - Organele care aplicd procedura sunt instantele judecdtoregti, judec[torul
sindic, administratorul judiciar qi lichidatorul.
Dl. Primar: - Sd inteleg c6, qi aq vrea sd se noteze, Consiliul Local considerd cd nu are

nicio...
Dl. Preqedinte: - Nu o luati aqa.
- Eu vreau ca serviciul termoficare sd funcJioneze foarte bine pentru cd
Dl. Primar:
avem investilii.
Dl. Petrescu: - Institufia Primarului din Motru are puterea si facS pl6ngere penald pentru
prejudiciu, pentru orice. Faceli-o, domnule Primar! Instanta sau organele
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abilitate gdsesc qi constatd prejudiciul, nu eu fac analiza la UATAA Motru qi
nu stabilesc eu prejudiciu. Organele abilitate o fac.
- AveJi autoritate, aveti institulie, dafi-i drumul la activitate!
Dl. Primar: - Mullumesc domnului Petrescu. Voi line cont de recomandare.
Dl. Pregedinte: - Aqtept propuneri pentru Comisie.
Dl. Pirvulescu: - Daci aprobdm proiectul nominalizdm, dacd nu, nu. Trebuie aprobatd
existenta ei.
Au loc discutii in contradictoriu cu privire la nominalizarea consilierilor locali care
sd facd parte din comisie degi nici un consilier local nu face propuneri pentru nominalizarea
membrilor Comisiei.
Dl. Viceprimar: - Domnul Primar spune cd nu functioteazd centrala cea noud gi funclioneazd
centrala veche.
- intreb: Acum alivdzutc[ nu a pornit centrala cea noul de 10 miliarde?
- Cd nu vreti s[ vd asumati nimic, qtim cu totii.
Dl. Primar: - Dacd nu doream s6-mi asum nu md duceam acolo.
Dl. Viceprimar: - in rrma discu{iilor avute ati venit cu acest proiect de hotdr6re in Consiliul
Local, gtiind cd nu va fi votat, pentru a da vina pe consilierii locali.
Dl. Primar: - Domnul Viceprimar vorbeqte prostii. De multe ori am convocat Consiliul
Local pe tema aceasta. Am fbcut qi o Informare. C6nd ati vdzut cd se ajunge
la puncte sensibile, care conteazd pentru cetdteni, ali spart qedinla, ati
renunlat, v-ati ridicat qi ali plecat. Acum se intdmplS acelagi lucru.
- Voi respecta ce mi-a recomandat domnul consilier Petrescu. Dacd votati se
evitau multe situalii.
Dl. Pregedinte: - Este frcut rdu proiectul. La art. 1 trebuia sd se constituie comisia gi apoi
componenla ei.
- Supun la vot proiectul de hot[rdre numai cu persoanele nominalizate la
punctele 6 qi 7. Cine este pentru?
Dl. Primar: - Nu poate fi Comisia ftrd consilieri locali.
D-ra. Petriqor: - Proiectul de hotdrdre nu este avizat de legalitate. De ce mai discutdm?
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul a$a cum este, cu spatiile libere. Cine este pentru?
Dl. Primar: - Trebuie Comisie.
Dl. Preqedinte: - Unu pentru.
Au din nou loc disculii in contradictoriu.
Dl. Pintea: - Domnule Preqedinte, supuneli la vot!
Dl. Preqedinte: - il supusei.
Dl. Primar: - Voturi impotrivd sau ablineri s-au votat?
Dl. Pregedinte: - Dacd n-am comisie ce sd votlm?
D-na. Secretar: - Supuneti la vot proiectul de hotdr6re aqa cum este!
Dl. Primar: - Nu s-au exprimat voturile impotrivd qi abtinerile.
Dl. Preqedinte: - Nu iqi are sensul, nu e logic, nu e moral.
Dl. Primar: - Sd se ridice m6na sd se vad[!
- Aceasta este procedurd de vot? Nu s-a respectat procedura de vot!
Dl. Preqedinte: - Atacafi-o la Prefect! Duceli-v6la instantS!
Dl. Primar: - Si se consemneze cd nu s-a respectat procedura de vot.
- Cefl au votat doamnd impotrivd?
D-na. Lonea: - Nu s-a votat.
D-na. Ursoniu: - Nu am notat. N-a numdrat nimeni voturile.
Au loc disculii in contradictoriu dupd care domnul Preqedinte trece la urmdtorul
punct al ordinii de zi,,Probleme curente".
11. Probleme curentel

t2

Adresa Camerei de Conturi Gorj, inregistrati la Primlria Municipiului Motru
sub nr. 26398112.07.2019, inso{itl de Decizia nr. 47105.07.2019 qi Raportul nr.
950/30.0s.2019;
S-a luat act.
2. Procesul verbal al Comisiei Locale de Ordine Publicl nr. 25855/09.07.2019;
S-a luat act.
Dl. Viceprimar a intrebat dacd s-a intrunit din nou Comisia a$a cum s-a solicitat in
gedin{ele de Comisii.
Dl. Cojocaru a rdspuns cd a discutat cu domnul Marin Paul Constantin - $eful Serviciului
Polilia Locald gi s-a stabilit intAlnirea Comisiei peste o 1un5.

1.

3. Adresa Colegiului Tehnic Motru nr. 4671115.07.2019, inregistrati la Consiliul
Local Motru sub nr. 484118.07.2019;
Dl. Preqedinte: - Conducerea de la Colegiul Tehnic Motru doregte pazd. Au bani de la
Ministerul invdl6mdntului pentru utilitSli. Dacd doresc gi paz[ intr6 la
utilitdli.

4. Adresa unui grup de locatari din blocul J6, inregistrati la Consiliul Local Motru
sub nr. 461108.07.2019;
Dl. Viceprimar: - Cetdtenii sunt nemultumili de faptul cd nu se respecti ordinea qi liniqtea
public6. Adresa o vom transmite $efului Politiei Locale pentru a se lua
Dl.

Marin:
5.

mdsuri.
- P6nd in prezent nu am avut sesizdri cu privire la aceastd situalie.

Adresa Sindicatului Liber Dreptatea din Direcfia Publicl Motru, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 466112,07.2019;
S-a luat act.

6. Adresa doamnei Arjoca Liliana, administrator aI SC RIOLIN S.R.L.,
inregistratl la consiliul local Motru sub nr. 474115.07.2019;
S-a luat act.

7. Raportul privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap
grav din Municipiul Motru Semestrul I - 2019.
S-a luat act.

intreblri qi interpeliri;
Sau inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu Ilie, domnul Viceprimar - Morega
Costel Cosmin, domnul consilier local Pintea Dumitru, cetdteni ai municipiului Motru qi
domnul Corcoald Eugen - Administrator special la S.C' UATAA Motru S.A.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu - solicitd proiect de hotdrdre pentru acordarea sumei de 2800 de euro surorii
cetdteanului din municipiul Motru decedat in Anglia, pentru acoperirea cheltuielilor de
repatriere qi inhumare;
- menfione azd cd pentru blocul locuit de la insurdlei Complexul Energetic
plateqte
impozit pe clEdiri qi chiriagii pldtesc la Direclia Publicd chirie. Propune ca
Oltenia
blocul sE fie preluat de U.A.T. Municipiul Motru.
- precizeazd cE trebuie sd se gdseascd solujie pentru demolarea blocului de la
12.

Insurdlei aflat in ruind.
Dl. Primar rdspunde domnului Petrescu cd se va face proiect de hotdrAre pentru acordarea
ajutorului financiar dac[ dosarul este complet.
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Dl. Dobricd rdspunde domnului Petrescu cd ny s-a pl6tit niciodatd chirie la Direclia Publicl
de locatarii blocului de la Insurdlei pentru cd blocul nu a fost luat in
administrare de Direciia Public6.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar precizeazd. cd a solicitat documente de la Direcfia Publicl Motru S.A. qi nu
le-a primit.
Dl. Dobricd rdspunde domnului Viceprimar c[ documentele cu privire la situalia de luudri au
fost depuse la secretariatul Primdriei.
Dl. Viceprimar: - solicitd sI i se pund la dispoziJie contractul cu inceperea lucrlrilor de
reparalii in zona sensului giratoriu din centru, contract pe care l-a solicitat qi
in qedinla de luna trecut6.
- solicitd contractul pentru reparatii a bulevardului Trandafirilor - zona
blocului M6 pentru a analiza existenta canalizdrilor;
- mentioneazd cd. iniJial s-a spus c[ s-au fEcut fotografi gi nu sunt canalizdri
in zond dupl care de pe o parte dintre acestea a fost indepdrtat covorul

asfaltic;

Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local Pintea Dumitru.
Dl. Pintea intrebd pe domnul Viceprimar ce s-a intdmplat cu materialele (1evi, mese, tabla) de
laPiala nr. 3 gi Piala Centrali dup6 ce acestea au fost dezafectate, precizdnd
cd. la aceavreme domnul Morega era director la Direc{ia Publicd Motru.

Dl. Viceprimar menlioneazd cd atunci cAnd s-a demolat Piala Centrald nu era director la

Direcfia Publicd iar c6t privesc materialele de la PiaJa tr. 3, o parte dintre
ele au fost folosite pentru construirea halei de la Directia Publicd unde
lucreazd, angajafii, o parte au fost folosite pentru construirea halei de la
Stalia de sortare qi o altd parte (mese) sunt folosite de angajalii Direc{iei
Publice gi se afld inzona de vestiare a acestora.
Dl. Preqedinte: - felicitd Direclia Publicd pentru astuparea gropilor din fala Pietei Centrale;
- intreab[ dacd refeaua de apd de la sate este a noastrd sau a societdtii
Aparegio.
D-na. Secretar rdspunde domnului Pregedinte cd reteaua de ap6 a fost predatd societdlii
Aparegio din anul 2016.
Dl. Pregedinte - menlioneazdcd branqarea la releaua de apd la sate costd 3320 lei.
- intreabd dacd mai trebuia supus la vot proiectul de luna trecutd pentru
organizarea sdrbdtorii minerului, av6nd in vedere cI acesta a fost modificat
substanlial, sau trebuia trimis la Comisii pentru o noud analizd.
D-na. Secretar rdspunde domnului Pregedinte cd s-a procedat corect at6ta timp cdt nu s-a
votat reanalizarea proiectului de hotdrAre in Comisii gi cd au fost votate in
qedinla de plen atdt amendamentele aduse proiectului de hot[rAre cdt 9i
proiectul de hotdrdre modificat cu un numdr necesar de voturi in vederea
adoptdrii hotdr6rii.
cuvdntul domnului Mdrdgescu.
dd
Preqedinte
Dl.
Mdr6qescu precizeazl, cd: - detine un teren pe strada Motrului in suprafald de 733 m.p. pe
.ur. ,. aflAb platformd de gunoi ce trebuie ridicat[ pdn6 pe data de intdi august2019 cdnd va
veni o firmi ce va face lucrdri pentru c5 se are in vedere crearea a 10 locuri de munc5;
- deline un teren pe strada Dafinului in suprafatd de 2500 m.p. pe
care trece conducta de la societatea UATAA Motru S.A. gi solicit6 caacea conductd sd fie
introdusd subteran;

- mai sunt 6 luni gi expird contractul de comodat pentru accesul la
padocul de c6ini, sta{ia de epurare qi statia de sortare qi se adreseazdcu rugdmintea s[ se facd
rost de bani pentru a se cumpdra calea de acces.
Dl. Primar rdspunde domnului Mdrdgescu cd vor discuta pentru a se g6si solufii.
Dl. Preqedinte d6 cuvdntul domnului C6lin Gheorghe.

t4

C[lin

- mentioneazd"cd"in municipiul Motru cu cele doul Cluburi nu crede cd se poate
face ceva pentru sport gi considerd cd doar dacd se infrin{eazd un alt club
sportiv se poate face performanti;
- mulJumegte Consiliului Local pentru hotdrdrea adoptatd cu privire la
desfrqurarea activit[tii sportive de rugby frrd contact gi precizeazd cd nu a fost
chemat pentru a face programul pe zile gi ore pentru educafie, conform
hotdr6rii.
Dl. Preqedinte rdspunde domnului C6lin ci programul i se va face in orele libere.
Dl. Preqedinte dd cuvdntului domnului Giubelan Sorin.
Dl. Giubelan - felicitd pe domnul Preqedinte pentru modul in care a condus gedinta de plen;
- solicit[ Preqedintelui Consiliului de Administratie din cadrul Spitalului
Municipal Motru ca la qedinJe sd fie convocate gi sindicatele din cadrul
spitalului;
- solicit[ ca patrula de noapte a Poliliei Locale sd fac6 un rond gi in localitatea
R6pa, mention6nd cd sunt tineri care dupd orele 2200 tulburd liniqtea public6.
Dl. Pregedinte dI cuvdntul domnului Corcoat6 Eugen.
Dl. Corcoatd, - prezintd Consiliului Local solicitarea conducerii societdlii UATAA Motru de
a goli cazarrll pentru o perioadd de o s6ptdmdnd in vederea pornirii qi punerii
in func{iune a cazanului de apd cald6"pe gaz.
- mentioneazl,cd,pentru acest lucru este nevoie de acordul Consiliului Local.
Dl. Pregedinte supune la vot solicitarea conducerii societ6tii UATAA Motru pentru sistarea
fumizdrii apei calde menajere pentru o perioadd de o s6ptdm6nd.
in urma votului exprimat solicitarea a fost votatd cu unanimitate de voturi ,,pentru".

Dl.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declarl inchise lucrdrile gedintei ordinare a
Consiliului Local Motru din data de 25.07.2019, fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

A,

AR'
GINA
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