
Proces - verbal

incheiat azi 25.10.2018 cu ocazia qedintei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt

prezenli 16 consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsesc consilierii locali: Petrescu Ilie,

Pintea Dumitm gi Stelian Vasile. La qedinti participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna

Secretar al Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director al

Direcfiei de Culturi Sport gi Tineret Motru, doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu

C.S.P.L.P.P.M., doamna Mariufu Lumini(a - $ef Serviciu U.A.T.I.A.D.C., domnul

Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finante, Contabilitate, domnul Leurzeanu Marian

Nicolae - $ef Serviciu C6min social, domnul Pdun Marian - $ef Serviciu R.U.I.P.P.C.,

domnul Pirvulescu Marcel - inspector in cadrul Compartimentului Protectie Civil6, doamna

Vintilescu Elena - Consilier personal al Primarului, domnul Matei Anton Daniel - Consilier

personal al Primarului doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul

Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Nebunu Vasile - Delegat sdtesc

p.nt* localitatea Roqiufa, domnul Feraru Gavril - Profesor de vioard qi canto la $coala
Popular[ de Art6, doamna Modoran Ioana - Profesor de arte plastice la $coala Populard de

Artd gi cetdteni ai municipiului Motru.
Publicitatea qedinlei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar

gedinta este televizatd in direct.
b-nu. Secretar: - $edinfa este statutari, fiind prezenfi 16 consilieri locali din cei 19 in functie,

fapt pentru care gedinla se poate desfEqura.

- La mapd avem doud procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de

27.09.2018 qi procesul verbal incheiat in data de 17.10.2018.

D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal din data de

27.09.2018 vi rog sd le faceJi. Dacd nu sunt modificdri sau completdri,

supun la vot procesul verbal incheiat in data de 27.09.2018. Cine este

^ Pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 27.09.2018 a fost votat cu

unanimitate de voturi,rpentru"(16).
D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal din data de

17.10.2018 vi rog s[ le face]i. Dac[ nu sunt modificdri sau completlri,
suprm la vot procesul verbal incheiat in data de 17.10.2018. Cine este

pentru?
in u.ma votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 17.10.2018 a fost

votat cu unanimitate de voturi rrpentru"(16).
D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, v6 rog sd preluati lucrlrile gedin{ei.

Dl. Preqedinte: - in temeiul afi. 39, alin.l din Legea administraliei publice locale, nr.

2l5l2O0I, republicatI, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, se convocd

Consiliul Local Motru in qedinj[ ordinarl publicS, in data de 25 octombrie

2018, orele 1600, in sala de qedinti Consiliu, avdnd urmdtoarea

ORDINE DEZI:

1. Proiect de hotlrire pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la data de

28.09.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
2. Proiect de hotirAre privind validarea modificlrilor introduse in structura Bugetului

Local prin Dispozifia Primarului nr. 945102.10.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
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3. Proiect de hotlrffre pentru acordarea de recompensl in valoare de 3000 lei persoanelor
care oferi informafii certe qi dovezi ce pot conduce la identfficarea celor care aduc
cflini ISrI stiipfin pe raza oraqului, inifiator - Primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlr6re privind susfinerea funcfionirii secfiei externe din Motru a $colii
Populare de Artil Tirgu Jiu cu disciplinele picturl gi vioarl, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

5. Proiect de hotirire privind aprobarea ,rProgramului de miisuri pentru prevenirea qi

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros,
noiembrie 2018 - martie 2019", inifiator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotiirire pentru aprobarea ,rbugetlrii participative" pentru proiectele de

investifii in localitl{ile aparfiniitoare qi componente ale Municipiului Motru qi a

regulamentului de selectare a proiectelor propuse de cltre cetlfeni, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

7. Proiect de hotiirf,re privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certificatul
de Urbanism nr. 10612L09.2018 emis de Primiria Municipiului Motru, in scopul
Autoriziirii executirii lucriirilor de intirire refea in vederea racordilrii utilizatorului
Pirvinescu Pavel, PTCZ20l0,4KY nr.24rconform ATR 1100186453107.05.2018, Strada
Dafinului, nr. 16, Municipiul Motru, Judeful Gorj, iniliator - Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea schimbului de apartamente cu chirie, respectiv
schimb apartament nr.16, etai 4, scara B, din blocul T2 cu apartament nr. 1, scara B
din blocul T2, ambele locuinfe tip ANL, inifiator - Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotlrAre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in
Consiliile de Administrafie Ia $coala Gimnaziall Nr.2 Motru gi Colegiul Tehnic Motru,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotirAre privind aprobarea tarifului pentru biletul de cilitorie dus - intors
/ persoani aferent transportului public local de persoane prin curse regulate speciale in
municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hotlrflre privind luarea in spa{iu a d-rei Avram Andreea Daniela in
apartamentul nr.13. bloc locuinfe sociale C7, scara 1, etaj 1, Calea Tismanei nr. 31.

definut cu chirie de doamna Bulgirescu Carmen inifiator - Primar Jianu Gigel;
12. Proiect de hotlr6re privind modificarea qi completarea Contractului pentru Acordarea

de Servicii Sociale al Serviciului Social - Centrul Rezidenfial de Asistenfl pi

Integrare/Reintegrare Socialii pentru Persoanele f?irI Adlpost aprobat prin H.C.L. nr.
29 din 23.02.2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

13. Proiect de hotlrffre privind inchirierea prin licitafie publici a terenului in suprafa{I de
12125 mp situat in incinta Colegiului Nafional ,rGeorge CoEbuc" Motru, inifiator -

Primar Jianu Gigel;
14. Proiect de hotlrfire privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea

contractului de inchiriere nr. 628/31.05.2018 a apartamentului nr. 5, situat in
Municipiul Motru, blocul T 12, scara D, etaj 2, Bulevardul Trandafirilor Nr. 2,
proprietate privatl a Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

15. Proiect de hotlrf,re privind constituirea dreptului de superlicie cu titlu oneros asupra
terenului proprietate privatii a Municipiului Motru in suprafafl de 265 mp , situat in
Parc Central Motru , in favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

16. Proiect de hotirire pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condifiilor de
majorare a impozitului pentru clIdirile/terenurile neingrijite qi terenurile agricole
nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raiza municipiului Motru, inifiatori -
consilierii locali Raf Jana Daniela, Drlghici Dorel, Bulgariu Cristian;

17. Proiect de hotlrAre privind realizarea de trotuare in satele componente qi aparfinitoare
Municipiului Motru, inifiatori - conilierii locali Morega Costel Cosmin qi Petrescu llie;

18. Proiect de hotirAre privind extinderea parclrii din zona Bloc 3 - Bloc 4 Micro II din
Municipiul Motru, inifiator- consilier local Colfatu Neghini Constantin;
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19. intreblri qi interpellri;
20. Probleme curentel

o Adresa SC.UATAA MOTRU SA nr. 7450/08.10.2018, inregistratl la C.L.
Motru sub nr. 886/08.f 0.2018;

o Adresa SC UATAA MOTRU SA nr. 7638/15.10 2018 de inaintare a Raportului
trimestrial nr. 3411191118.09.2018 asupra situafiei financiare a SCUATAA
Motru SA, inregistrati Ia C.L. Motru sub nr. 901/15.10.2018;

in timp ce domnul Pregedinte citegte Ordinea de zi, in sala de qedinfd intrd domnii
consilieri locali Stelian Vasile qi Pintea Dumitru, fiind prezen{i 18 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - in afara ordinii de zi mai avem trei proiecte de hotdrdre qi doud adrese,

cdrora le dau citire:
l. Proiect de hotlrAre privind aprobarea proiectului 'REABILITARE TERMICA A

CASEI DE CULTURA MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de
fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018l3l3.ltBlzlsY,
AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.I, OPERATIUNEA B _
CLADIRI PUBLICE, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrAre de modificare qi completare a HCL Motru nr. 4/31.01.2018 -
privind aprobarea Documenta{iei DALI pentru obiectivul "REABILITARE TERMICA
A CASEI DE CULTURA MOTRU", ini{iator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrAre privind rectificarea bugetului local pe anul2018 prin suplimentare
cu suma de 14 mii lei, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

4. Adresa Grldinifei cu Program Prelungit nr. I Motru, nr. 1365/19.10.2018;
5. Adresa Gridinifei cu Program Prelungit nr. I Motru, nr. 1368/19.10.2018.

D-na Secretar: - Pentru a fi introduse pe ordinea de zi a gedin{ei trebuie justificat[ urgen]a
celor trei proiecte de hotdrdre.

Dl. Primar: - Primele doud proiecte de hot6r6re au legdturd cu reabilitarea Casei de Culturd
Motru, reabilitare care se face cu fonduri europene, Axa Prioritara 3,
Opera{iunea B - Clddiri publice.

Dl. Viceprimar: - Urgenta constd, probabil, in perioada scurtd de depunere a Proiectului.
Dl. Primar: - Da, termenul de depunere a proiectului este scurt.
Dl. Primar: - Cel de-al treilea proiect de hot6r6re este de rectificare a bugetului qi

necesitatea constS in realizarea documentafiei tehnice pentru oblinerea
avizului de la Direcfia Apelor pentru proiectul integrat inbaza P.M.U.D. qi

acordarea drepturilor salariale pentru insolitorii persoanelor cu handicap.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot suplimentarea ordini de zi cu cele 3 proiecte de hot6r6re gi 2

adrese. Cine este pentru?
In urma votului exprimat s-a votat suplimentarea ordinii de zi cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).
Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectele de hotdrdre de la punctele 1 1 gi 14.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentatd qi fhrA cele doud proiecte de

hotdr6re retrase de domnul Primar. Cine este pentru?
in urma votului exprimat s-a votat ordinea de zi cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).

Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotirire pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la data de

28.09.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrdre. Mentioneazd cd proiectul de hotlrdre este inso{it

de raport de specialitate, expunere de motive, Anexi qi a fost avizat
favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vi rog sI v5 inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
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in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

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

2. Proiect de hotirire privind validarea modificlrilor introduse in structura Bugetului
Local prin Dispozifia Primarului nr. 945102.10.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre. Menfioneazd cd proiectul de hotdr6re este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive, Anexe, Dispozitia m.
945102.10.2018, Decizia ANFP nr. 10/01.10.2018 qi a fost avizat favorabil
in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Daci sunt disculii vd rog sd vd inscrie(i la cuv6nt. Daci nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

in u.ma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot6r6re a trecut.

3. Proiect de hotlrire pentru acordarea de recompensii in valoare de 3000 lei persoanelor

care oferi informafii certe gi dovezi ce pot conduce la identificarea celor care aduc
cflini firl stipAn pe raza oraqului, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menfioneazd cd proiectul de hotdr6re este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat nefavorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - DacE sunt discujii vd rog sI vd inscrie{i la cuvdnt.

S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Negrea Nicolae, Sanda Ion qi Cojocaru Ion gi

domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Primar: - inainte de a lua cuv6ntul domnii consilieri locali vi aduc la cunoqtintd faptul

c6 in ultimii doi ani au fost ridicafi din oraq peste 300 de cdini. Prin aceastd

metodd nu numai problema cdinilor fErd stdp6n s-ar rezolva, dar cred cd s-ar

rezolva qi problema altora care igi iau mdsuri de precautie sd nu fie prinqi
cdnd aduc cdinii in oraq. Prin aceastd metodd va scade numErul c6inilor din
orag. Sistematic sunt adugi cdini in orag din alte localitili. Mereu mi se

spune cd se aduc cdini in orag cu maqini. Prin aceastd metodd descoperim pe

cei care aduc cdinii sau cel putin ii descuraj[m a mai face acest lucru pentru

cd vor r6spunde penal. ln scurt timp vom rezolva aceastd problemd 9i nu o sd

mai cheltuim bani pentru al{ii.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul NegreaNicolae.
Dl. Negrea: - Consider cE aceastd mlsurd este beneficd. Incurajeazd cetdlenii sI furnizeze

informatii certe despre cei care aduc cdini in oraq, astfel acegtia din urmd vor
fi descuraja{i. Intr-adevlr oragul este mereu alimentat cu cdini, in sensul cd

la marginea oragului sunt aduqi ciinii din alte localit6ti gi abandonati. DacS

se aplicd aceast[ misurd cetI(enii sunt mult mai interesafi sE fiirnizeze
informafii certe, folositoare Politiei Locale pentru solufionarea acestei

probleme. Aceeagi mdsurd s-a dat qi in cazul gripei porcine de ministrul
sAndt[fli pentru identificarea persoanelor care anrncau porcii morfi din caluza

gripei porcine. Trebuie glsite solulii concrete altfel ne vom confrunta cu

aceasti probleml continuu.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda Ion.
Dl. Sanda: - Sunt de o altd pdrere. $i dacd votim proiectul de hotdr6re problema nu se va

rezolva.
Avem Polilia LocalS care pdzegte qtrandul ce ar putea fi supravegheat video.

- Caf cdini au avut cipuri din cei 300 de cdini pe care i-a(i ridicat? Ceinii
trebuie crotaliati.

Dl. Primar: - Un singur cdine a avut crotalie gi acela a fost g6sit la Rogiu{a.
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Dl. Sanda: - Ave{i patruld de la Polilia Locali in orag? Ce inseamnl dovezi certe?
Dl. Primar: - Vi spun cI doar am vorbit de aceastd metodd gi nu au mai fost adugi ciini in

oras.
Dl. Sanda: - Nu ave{i dovezi in acest sens.

Dl. Primar: - impreund cu Poli{ia Local6 s-a organizat p6nd6 in oraq.

Dl. Sanda: - Asta qi trebuie.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Proiectul de hot[r6re este unul sensibil qi pe marginea lui se pot discuta

multe. Cert este c[ avem un proiect de hotir6re in fat6 pe care trebuie sIJ
dezbatem. Cei care aduc cdini riscd o amenda penald dar de 500 de lei gi

recompensa este de 3000 de lei. Recompensa mi se pare mare gi vin cu un
amendament in acest sens. Trebuie stabilitd o recompensd intre 1000 qi

3000 de lei
Dl. Primar: - Cine iqi asumS sd aibd dosar penal pentru o recompensi?
Dl. Cojocaru: - Fac amendament ca recompensa sd fie intre 1500 - 2000 de lei.
Dl. Primar: - E bine gi 2000 de lei. Suma va fi recuperatd de la cel ce va fi prins.

Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - in Raportul de specialitate intocmit de domnul Perigoreanu nu existd

identificat cadru legal in acest sens. De asemenea, nu existi prevedere

bugetar[.
Dl. Perigoreanu: - Aga cum am spus gi la gedinJele de Comisii, nu am identificat un articol de

lege in acest sens. Nu exist6 prevedere bugetard dar c6nd se va face

rectificare de buget se va prinde suma.

Dl. Viceprimar: - in ultima frazd din Raportul de specialitate domnul Periqoreanu

mentioneaz[ cd ,,p6nd la data intocmirii prezentului raport de specialitate nu
am gdsit nici un articol care sd interzicd" sau care sd mentioneze cd pot fi
acordate astfel de recompense financiate".

- Domnule Periqoreanu, a1i gdsit articolul?
Dl. Perigoreanu: - Nu.
Dl. Primar: - DacI Legeanu interzice este permis.

Dl. Viceprimar: - Dacd nu ati gdsit articolul grupul nostru se ab(ine de la vot.
Dl. Negrea : - Tocmai am dat exemplu cu gripa porcin6. Dacd statul romdn a dar

recompensd putem gi noi.
Dl. Primar: - Existi pericolul ca un cetdtean s[ fie atacat de c6ini.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discuJii supun la vot amendamentul domnului Cojocaru.

Cine este pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion qi Iorga Ion au votat

,rpentrutt.
D-na. Secretar: - Sunt 9 voturi ,,pentru". Amendamentul nu a intrunit numdrul de voturi

necesar pentru a fi adoptat.

Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Cojocaru Ion qi Iorga Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Popescu Ion,

Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu R6zvan

Remus, Pin'ulescu Eduard Nelu gi Sanda Ion s-au ab{inut de la vot.
in urma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu 8 voturi ,rpentru"

gi 10 ,,abfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re nu a intrunit numErul de voturi necesar pentru

adoptarea unei hotIrdri.
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4. Proiect de hotlrire privind susfinerea funcfionlrii secfiei externe din Motru a $colii
Populare de ArtI Tirgu Jiu cu disciplinele picturi qi vioari, inifiator - Primar Jianu
Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. MenJioneazd cd" proiectul de hotirdre este insolit

de raport de specialitate, expunere de motive, Adresa $colii Populare de

Arte Tg. - Jiu qi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale

Consiliului Local.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vi inscriefi la cuvdnt.
S-au inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin qi domnul consilier local

Cojocaru Ion.
DI. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Mullumesc domnului Popescu Daniel pentru r6spunsul dat la solicitarea

mea din qedinlele Comisiilor de specialitate. Mi-a pus la dispozitie adresa.

- Acest proiect de hotSrdre este un lucru benefic pentru copii. Este bine ca

pdrinfii s6-gi indrume copiii si frecventeze astfel de cursuri.

Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Domnule Feraru, copiii care frecventeazl. cursurile $colii Populare de Artd

pl[tesc vreun ban?

Dl. Feraru: - O parte pl6tesc.

D-na. Modoran: - Am discutat aceastl problemd la Tdrgu Jiu. Taxa pe care o pldtegte domnul
Feraru este de 400 de lei/lun6 iar cea pe care o pldtesc eu este de 100 de

lei/lun6. Suma de 6500 de lei se acord6 de Consiliul Local Motru pe an

atdt pentru activitatea pe care o prestez eu c6t 9i pentru activitatea

desfEguratd de domnul Feraru care face gi ore de canto nu numai de vioar6.

Dacd faceli un calcul cdt incaseaz6 pe an gi cdt pldteqte lunar vefi vedea cd

este necesar a se incasa bani de la copii.
Dl. Popescu Daniel: - $coala Populard de ArtE desfEqoar6 activitatea din autofinanfare.

U.A.T. Motru susfine cu c6t igi permite, restul se suplimenteazd.

in sala de gedinld intr6 domnul consilier local Petrecu Ilie, fiind prezenfi to]i cei 19

consilieri locali in funcfie.
Dl. Cojocaru: - Dacd propunem suma de 10.000 de lei ar ajunge pentru ca elevii sd nu mai

pl6teasc6? Copii care frecventeazd cursurile sunt toli din Motru?

Dl. Feraru: - Nu. Sunt copii gi din afara municipiului Motru. Cred c[ am adus oglindl
oragului gi nu aq vrea sd se discute cI aq fi luat vreun ban necuvenit. Din
contr6, am dat qi dau bani copiilor.

Dl. Primar: - Rezultatele muncii dumneavoastrl se vdd in fiecare spectacol qi eveniment

la care participatii cu elevii.
Dl. Petrescu: - Nu mi se pare corect dacd cineva vehiculeazd in spatiul public cd e vorba

de qpag6.

Dl. Cojocaru: - Fac amendament ca suma acordat[ sd fie de 10.000 de lei pentru susiinerea

copiilor din Municipiul Motru.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot amendamentul domnului Cojocaru

Ion. Cine este pentru?

tn urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentruo'(19).

D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hot[rdre cu amendamentul votat. Cine este

pentru?
in ,rrma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
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5. Proiect de hotlrffre privind aprobarea ,,Programului de mlsuri pentru prevenirea gi
combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros,
noiembrie 2018 - martie 2019 , inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre. Menfioneazl, cd, proiectul de hotdrdre este insofit

de raport de specialitate, expunere de motive, Anexd, adresa Complexului
Energetic Oltenia, adresa Direcfiei Publice Motru S.A. qi a fost avizat
favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - DacI sunt discutii v[ rog sd vI inscrieJi la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hot[r6re a;a cum a fost redactat. Cine este pentru?

i, urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi,rpentru" (19).

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

6. Proiect de hotlrire pentru aprobarea ,,bugetlrii participative" pentru proiectele de
investifii in localitl{ile apar(inltoare gi componente ale Municipiului Motru qi a

regulamentului de selectare a proiectelor propuse de cltre cetl(eni, ini{iator - Primar
Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd proiectul de hotdr6re este insoJit

de raport de specialitate, expunere de motive, Regulament gi a fost avizat
favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog si vd inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt discu{ii
supun la vot proiectul de hotirdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

io ,,"-u votului exprimat proiectul de hotlrfire a fost votat cu unanimitate de

voturi,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

7. Proiect de hotirffre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certificatul
de Urbanism nr. 10612L09.2018 emis de Primlria Municipiului Motru, in scopul
Autorizirii executirii lucririlor de intlrire refea in vederea racordirii utilizatorului
Pirvlnescu Pavel, PTCZ20l0,4KY nr.24, conform ATR 1100186453107.05.2018, Strada
Dafinului, nr. 16, Municipiul Motru, Jude(ul Gorj, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd proiectul de hotdrdre este inso{it

de raport de specialitate, expunere de motive, adresa S.C. Distributie
Energie Oltenia, Certificatul de Urbanism nr. 106121.09.2018 qi a fost
avizatfavorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog s[ vd inscrie]i la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

8. Proiect de hotirire privind aprobarea schimbului de apartamente cu chirie, respectiv
schimb apartament nr.16, eta;j 4, scara B, din blocul T2 cu apartament nr. I", scara B
din blocul T2, ambele locuin{e tip ANL' inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re. Menlioneazd cd proiectul de hotdrdre este insofit

de raport de specialitate, expunere de motive, cererea doamnei
Condurache Nicoleta, contractul de inchiriere nr. 230130.05.2014, actul
adilional nr. 5 la contractul de inchiriere gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vI rog sd vd inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discuJii
supun la vot proiectul de hotirAre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

in u.-a votului exprimat proiectul de hotlr6re a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).
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D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

9. Proiect de hotlrflre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in
Consiliile de Administrafie la $coala Gimnaziall Nr.2 Motru qi Colegiul Tehnic Motru,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre. Menfioneazd. cd proiectul de hot6rdre este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive, adresa Colegiului Tehnic
Motru, adresa $colii Gimnaziale nr. 2 Motru gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii v5 rog sd vd inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii v[
rog sd faceJi propuneri pentru desemnarea reprezentanJilor.

D-ra. Petri$or: - Propun pe domnul Pintea Dumitru in Consiliul de Administratie al $colii
Gimnaziale nr.2.

Dl. Primar: - ln acest Consiliu a fost domnul Glomnicu Alexandru. Ar trebui numit
domnul Iorga Ion.

Dl. Petrescu: - Propun pe domnul Collatu Neghin[ Constantin in Consiliul de Administrafie
al Colegiului Tehnic Motru.

Dl. Popescu: - Propun pe domnul Iorga Ion in Consiliul de Administratie al Gimnaziale nr.

2.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domniqoarei Petrigor. Cine este pentru?

in urma votului exprimat propunerea a fost votati cu 18 voturi ,,pentru" gi o
abfinere (s-a abfinut de la vot domnul consilier local Pintea Dumitru).
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Petrescu. Cine este pentru?

Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia,

Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu Rdzvan

Remus, Pirvulescu Eduard Nelu gi Sanda Ion au votat rrpentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,

Pintea Dumitru, Raf Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion gi Iorga Ion s-au ab(inut
de la vot.

in urma votului exprimat propunerea a fost votatE cu 10 voturi ,,pentru" gi 9

,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdr6re cu propunerile votate. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

10. Proiect de hotir0re privind aprobarea tarifului pentru biletul de cllltorie dus - intors
/ persoani aferent transportului pubtic local de persoane prin curse regulate speciale in
municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re. Menfioneazd. cd proiectul de hot[r6re este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive, Adresa S.A. IRIS C&V,
HCL nr. 3412013, HCL nr.126/2018, Structura pe elemente de cheltuieli
pentru stabilirea/ajustarea qi modificarea tarifului mediu pentru serviciul
de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate gi a fost
avizat favorabil in Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vI inscriefi la cuvdnt.
- Domnule Perigoreanu, vE rog sd ne spuneti de ce in comisii a fost o

valoare gi acum ni s-a prezentat alta.
Dl. Periqoreanu: - S.C. IRIS a venit cu o noti de fundamentare pentru tarif. Am discutat cu

reprezentantul firmei IRIS gi i-am spus ce se poate accepta gi ce nu se poate

accepta.
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Dl. Pregedinte: - Care este punctul dumneavoastrd de vedere?
Dl. Murdeal6: - Din disculiile cu reprezentan{ii aparatului specialitate am in(eles cd nu se

poate mdri tariful mai mult de7,l4lei cu TVA, respectiv, 6 lei fhra TVA.
S-au inscris la cuv6nt consilierii locali Petrigor Florentina Eugenia gi Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnigoara Petrigor.
D-ra. Petrigor: - Domnule Murdeald, avea(i actul aditional semnat la contract c6nd ati venit

in gedinla Consiliului Local luna trecut6?
Dl. Murdeald: - Da, il aveam.
D-ra. Petriqor: - A{i spus cd nu aveafi nimic semnat qi nu mai transporta(i elevii.

- V-am intrebat pentru cd am infeles, la gedinfele de Comisii, cdvd place si
dali bine pe sticld.

Dl. Murdeal6: - Nu vreau sd dau bine. E o strategie de negociere a mea.

Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.

Dl. Sanda: - Domnule Primar, la anul se vor aduce toti copiii la gcoald pentru c5 noi in
Consiliul Local nu am reuqit sd facem ca gcolile sd inceapE cursurile la 800.

Domnul MurdealS aduce copiii la ora 700, copii de gr6dinild, de clasa zero.

Pe legea invSldmdntului 50% din transport trebuie sE suporte Consiliul
Local gi 50% de p[rinfi, dar noi facem un efort si suportdm transportul. $i
la Tg. - Jiu gi peste tot se poate ca unit6lile de invdtlmdnt sd inceapd toate
orele la 800, numai la noi o gcoali incepe la7oo.

Dl. Primar: - $titi foarte bine cd am chemat to(i directorii de gcoli qi ne-am intdlnit pentru

a g6si o solulie. $tili care este rispunsul.
Dl. Sanda: - $tiu. Eu nu spun cd nu a{i incercat. Nu este bine sI chinuim copiii cei mici

qi pe cei mari s[-i hs[m nesupravegheaJi.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotirdre cu structura
tarifului ce ne-a fost anexatd . Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (1,9).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

11. Proiect de hotiir6re privind luarea in spafiu a d-rei Avram Andreea Daniela in
apartamentul nr.13. bloc locuinfe sociale C7, scara 1, etaj 1, Calea Tismanei nr. 31.

de{inut cu chirie de doamna Bulgiirescu Carmen inifiator - Primar Jianu Gigel;
Proiectul de hotlrdre a fost retras.

12. Proiect de hotlrflre privind modificarea qi completarea Contractului pentru Acordarea
de Servicii Sociale aI Serviciului Social - Centrul Rezidenfial de Asistenfl ;i
IntegrarelReintegrare Sociali pentru Persoanele firi Adnpost aprobat prin H.C.L. nr.
29 din 23.02.2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. MenJioneazd cd proiectul de hotSr6re este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - DacE sunt discuJii vE rog sd vE inscriefi la cuv6nt.
- Domnule Leurzeanu, v[ rog sd ne spuneti in ce constd modificarea qi

completarea contractului.
Dl. Leurzeanu: - S-a modificat Regulamentul de organizare gi functionare qi trebuie prinse

modificdrile in contractul de furnizare a serviciilor sociale.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdr6re a;a cum a fost
redactat . Cine este pentru?

in ,r.ma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (L9).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.
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13. Proiect de hotlrffre privind inchirierea prin licita(ie publici a terenului in suprafa{i de
12125 mp situat in incinta Colegiului Nafional ,rGeorge Coqbuc" Motru, inifiator -
Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot[r6re. Men]ioneazd cd proiectul de hotirAre este insoJit

de raport de specialitate, expunere de motive, cererea domnului Cherg,
contract de comodat, contract de vdnzare - cumpdrare, Certificat de

inregistrare firm6, Procese verbale ale Consiliului de Administratie al

Colegiului Nalional ,,George Cogbuc" gi a fost avizal favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vE inscrieti la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Consiliul de AdministraJie al Colegiului Na(ional ,,George Cogbuc" mutd

responsabilitatea pe noi. Este o cerere adresatd Consiliului de

Administratie iar acesta in loc s6-i dea rlspuns o inainteazd Consiliului
Local sI o solutioneze. Consider ci Primiria sau Consiliul de

AdministraJie al gcolii trebuia sd dea rdspuns cd nu se poate prelungi
pentru cd a expirat contractul qi noi s[ aprobim scoaterea la licitalie.

D-na Vdduva: - Domnul Cherg a inaintat cererea in calitate de comodatar, avdnd contract
de comodat incheiat cu proprietarul construcjie aflatd pe terenul
proprietatea municipiului Motru dat in administrare Colegiului ,,George
Coqbuc". Nu se pune problema de prelungirea contractului de inchiriere
pentru cd acesta a expirat, iar Consiliul Local trebuie sE hotlrascl cu
privire la inchirierea prin licitalie public6.
- Ca specialist in administrarea domeniului public qi privat, analizdnd
speJa, consider cd trebuie scos la licitalie cu acordul Consiliului Local,
nefiind vorba de o prelungire contract de inchiriere.
- Hotdr6rea se transmite Colegiului ,,George Cogbuc" urm6nd ca acesta sd

orgatizeze licitalia.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea fbcut6 in gedinfele de Comisii ca durata inchirierii

sd fie de 2 anl Cine este pentru?

ir, ,rr-u votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de voturi
,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre cu propunerea votat6. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

14. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea

contractului de inchiriere nr. 62813L05.2018 a apartamentului nr. 5, situat in
Municipiul Motru, blocul T 12, scara D, etaj 2, Bulevardul Trandalirilor Nr. 2,

proprietate privatl a Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Proiectul de hotlrdre a fost retras.

15. Proiect de hotlrflre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra
terenului proprietate privati a Municipiului Motru in suprafaf[ de 265 mp , situat in
Parc Central Motru , in favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL, inifiator - Primar
Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd proiectul de hotdrAre este insolit

de raport de specialitate, expunere de motive, cererile S.C. Ghiocela Prod
Com S.R.L., autorizalie de construire, contract de vdnzare - cump[rare,
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Dl. Preqedinte:
Dl. Preqedinte:
D-na. Secretar:

Dl. Primar:

Extras de carte funciard gi a fost avizat nefavorabil in Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local.
- DacS sunt discufii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt.
- Doamna Secretar nu a semnat de legalitate acest proiect de hotdrdre.
- Nu am avizat de legalitate acest proiect de hotlrdre privind constituirea
dreptului de superficie asupra terenului din Parcul Central av6nd in vedere
faptul cE terenul nu face parte din proprietatea privatd a municipiului
Motru ci din proprietate publicS, conform HotdrArii Consiliului Local
Motru nr. 18/30.08.2012. Acest fapt a fost comunicat de Primdria
Municipiului Motru la instanla de judecati prin adresa nr. 9671/12
03.2018 prin care se precizeazd, vizavi de solicitarea instantei de a
clarifica care este regimul juridic al terenului ce face obiectul contractului
de inchiriere cu nr. 19.656110.07.2003, s-a specificat de cltre Prim6rie cd

terenul face parte din proprietatea publicd a unit[fi administrativ
teritoriale a municipiului Motru, conform Planului Urbanistic General,

acttsalizat prin HCL Motru nr.18/30.08.2012. Av6nd in vedere cd terenul
face parte din proprietatea publicl a municipiului Motru nu se poate

constitui dreptul de superficie asupra terenului in suprafa{d de 265 m.p.

av6nd in vedere faptul cd legea interzice acest aspect. MA refer aici la
prevederile art.36 din Constitufie, la prevederile art. 861, alin.l din noul
Cod Civil, la art. 120 din Legea nr. 21512001, precum qi din alte dispozilii
legale pe care le-am mentionat in punctul de vedere pe care il voi ataga la
procesul verbal al qedinlei.
Deci, in documenta{ia de urbanism la art. 45 din legea nr. 350 se

precizeazd regimul juridic al terenului, formele de proprietate, circulatia
juridic[ a terenului. Acest punct aratd clar cd P.U.G. - ul aprobat prin care

s-a stabilit formele de proprietate, circulalia juridicd a terenului trebuie
respectat. imprejurarea cd la O.C.I. este inregistrat terenul in proprietate
privatd a municipiului Motru nu inseamnd ci se poate constitui dreptul de

superficie.
Noi, dupd aprobarea Hot6rdrii Consiliului Local Motru nr. 18/30.08.2012
trebuia sd reactualiz[m documenta]ia aferentd qi sE intabuldm acest drept
in proprietatea publicl a Municipiului Motru a$a cum este corect qi aqa

cum prevede Hotdr6rea Consiliului Local qi legislatia specificd in vigoare.
ME refer aici, inclusiv, la Legea nr.2l3ll998 privind proprietatea publicd
qi regimul juridic al acesteia in care se specificd clar in anexa 3 cd

parcurile fac parte din domeniul public.
Acesta este motivul pentru care am refiizat sd avizez de legalitate acest

proiect de hotdrdre.
Dacd aveti intrebdri pentru clarificdri vd stau la dispozitie ...

- A$a cum am retras de pe ordinea de zi dou6 proiecte de hotdrdre, in urma
analizei,la care au apirut anumite elemente qi pdn6 la clarificare am decis

sE le retrag pentru a nu pune pe ordinea de zi proiecte care si ne ducd in
eroare, la fel am procedat gi in cazul acestui proiect. Am stat de vorb[ cu
specialistul din cadrul serviciului de specialitate gi cu doamna Secretar, am

pus in balantd argumentele exact din Lege, pe articolele din Lege gi am

decis cI nu sunt probleme gi cd acest proiect poate sd r[mdn6 pe ordinea
de zi. Am ascultat punctul de vedere al doamnei Secretar care nu a semnat

de legalitate. Vreau sI ascult[m gi punctul de vedere al doamnei $ef
Serviciu pentru a decide in cunogtinllde catzd.
Repet, am discutat impreund cu cele doud doamne, le-am ascultat gi

analizat argumentele gi am considerat cE nu sunt motive sd-l retrag de pe

ordinea de zi.
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D-na. Vdduva: - Plec de la definilia proprietd{ii publice pentru ci aici este vorba de

interpretare. Pentru a nu fi nici un dubiu redau din Codul civil:
,,Proprietatea public[ este dreptul de proprietate ce aparfine statului sau

unei unitEli administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor
sau prin declarafia legii, sunt de uz sau interes public, cu condilia sd fie
dobdndite prin unul dintre modurile prevdzute de lege."
Proprietate publicd nu este a unor persoane frzice sau juridice, este

proprietatea publicd a noastrd a tuturor. Aceasta este proprietatea la care se

face trimitere de cdtre doamna Secretar gi la care se face trimitere in
P.U.G. gi la adresa pe care eu am inaintat-o in litigiul care a fost in instanJd

intre Consiliul Local qi S.C. Ghiocela. SusJin in continuare cd terenul nu
este proprietate publicd pentru cd v-am redat, din Codul Civil, definilia
proprietIfii publice.
Aceastd proprietate public6, care este a noastrd a tuturor gi care cuprinde
toate bunurile, se imparte in domeniu public gi domeniu privat. Bunurile
din domeniul public sunt reglementate de prevederile Legii nr.2l3ll998,
care intr-adevdr la capitolul 3 legiuitorul face o inqiruire cu privire la toate

bunurile din domeniul public al comunelor, oraqelor, municipiilor, printre
care gi parcurile.
Av6nd in vedere aparitia Legii nr. 21311998 s-a frcut o inventariere a

tuturor bunurilor ce aparfin domeniului public al municipiului Motru,
conform HCL ar. 4911999 qi s-a publicat H.G., Anexa 3 ,,Bunurile din
domeniul public al Municipiului Motru", printre care gi Parc Central. Tot
in anexa 3 din Legea rc. 21311998 la regimul proprietdtii publice, care

inseamnd domeniu public Ai domeniu privat, la art.4 ne spune foarte clar

,,Domeniul privat al statului sau al unitdflor administrativ-teritoriale este

alcItuit din bunuri aflate in proprietatea lor qi care nu fac parte din
domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitdlile administrativ-
teritoriale au drept de proprietate privat6." Deci, sunt in domeniul privat al

municipiului sau statului.
in 1998 cdnd apare aceast[ Lege nr. 213 privind proprietatea publicd, care

cuprinde cele doud domenii, public gi privat, se face inventarierea, se trece

Parcul Central cu o suprafald de teren. La acel moment existau cele 4

construcfii, toate in Parcul Central, cu contracte de concesiune/ inchiriere
qi autorizatii de construire. S-a fEcut cadastru separat, care exist6, pentru

terenurile aferente construcfiilor amplasate in Parcul Central. Deci, la
momentul la care s-a fEcut P.U.G. - ul gi la momentul apariliei Legii .. qi

ceea ce vedem noi pe harta cu regimul juridic a$ vrea sd cred cd suntem

nigte specialigti care qtiu sd citeasc6 o hart6 gi care nu se uit6 la ea ca la un
desen artistic gi spun cI vdd ceva cu roqu dar vid qi construcfiile cu negru.

Coroborez toatd legislatia pentru cd atunci cdnd a apdrut dreptul de

superficie in noul cod civil, pe articol a avut modificare gi Legea

Cadastrului gi de intabulare in Cartea Funciard, nu numai in Codul Civil.
A apdrut acea modificare qi in Legea m. 213 unde spunea cd,,bunurile
proprietate public[ sunt inalienabile, insesizabil qi imprescriptibile.", de

neatins - cum le spuneam eu. Tocmai de aceea ca persoanele fizice si
poatd sd-qi intabuleze clddirile/constructiilor amplasate pe terenul
proprietatea altei persoane, cu acordul acesteia.
Deci, dreptul de superficie este un drept de folosintd, nu instrdindm, se dd

cu acordul proprietarului pentru construcfiile rcalizate sau care urmeazd
sd se realizeze pe terenul municipiului .

In spela noastrd vorbim de cererea S.C. Ghiocela care are construcJiile
amplasate, realizate deja, gi trebuie sI indeplineascd doud condilii: sd facd
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dovada c5 este proprietar , lucru care face, qi cd proprietarul terenului,
respectiv Municipiul Motru prin dumneavoastrd, prin noi to[i, am alut
cunogtinld de aceste cl6diri. Nu putem spune cd nu am avut cunoqtinld
pentru cd a alut autorizatie de construire, a avut contract de inchiriere.
Am luat legdtura gi cu $efa CA{ii Funciare qi mi-a spus ci atunci cAnd s-a
ftcut aceastd modificare in Codul Civil qi a apdrut articolul cu dreptul de
superficie s-a modificat gi Legea Cadastrului gi Intabulare in Caftea
Funciard in sensul cd le dd voie proprietarilor constructiilor ca avAnd
acordul proprietarului terenului s6-qi facd intabularea dreptului de
proprietate asupra construcliilor doar pe dreptul de superficie gi de
concesiune.

D-na. Secretar: - ?ac6 terenul este proprietate privat[.
D-na. V6duva: - Inteleg cd nici acum nu s-a frcut distinctie intre defini{ia proprietdtii

publice care cuprinde toate bunurile de uz gi interes public a unit5lilor
administrativ-teritoriale sau a statului, care cuprinde domeniul public qi

domeniul privat.
Terenul este in domeniul privat, cadastrul este ftcut separat, in P.U.G.
terenul aferent de sub clSdiri este scos din total suprafald domeniu public
carc, dacdne uitdm lahartd, vedem cd este colorat cu ro$u.
Toate suprafelele de teren care sunt aferente constructiilor din parc, doud
cu concesiuni, doui cu chirii, care mai mult sau mai putin au avut
autorizalie, de care Consiliul Local a al,ut cunoqtintd, care s-au prezentat
la Primdrie la Serviciul Urbanism gi a luat autorizatie inseamnd cI qtim de

ele gi se incadreazd, este domeniu privat. Domeniul privat e una plus
domeniu public fac proprietatea public[ a noastr[ a tuturor, nu a unei
entit6ti, proprietate privatd a cuiva.

Acesta este punctul meu de vedere qi-l sustin pe lege, cu argumente qi mai
mult dec6t at6t vreau sd vd spun cd toate suprafelele de teren de care
vorbesc qi pentru care domnul Pdunescu, in calitate de administrator al
S.C. Ghiocela, solicitl dreptul de superficie, sunt proprietate publicd, au
cadastru separat pe domeniu privat. Am anexd cu domeniul privat al
municipiului Motru cu toate suprafelele din Parc Central, inclusiv cu
aceasta gi cu HCL aprobat din anul 2012 Si cu contracte in derulare.
Fosta $efb de Serviciu, doamna Ularu, care era un funcfionar public foarte
bine pregdtit de la care eu am avut ce invita, mi-a explicat chiar gi acum,
fiind aceste discu{ii, ,,nu i1i aduci aminte ci s-a scos inainte de a se

introduce pe Legea nr.2l3 in domeniu public aceste terenuri pentru ci nu
permitea legea amenaj6rii teritoriului si construim in Parc?".
Era interzis sd construim in Parc. Atunci am scos din domeniu public in
domeniu privat terenurile de sub cele patru construcfii din Parc Central gi

au rSmas in domeniu privat qi in zi de astdzi.
DacS Consiliul Local este de acord in baza dreptului de superficie, care
este un drept de folosinld, se poate face intabulareala Cartea Funciard.
Modificarea legislafiei trebuie toatd coroborat[. Consiliul Local hotdr[gte
darea in administrare, concesiunea, inchirierea sau folosinla bunurilor
proprietatea municipiului.

D-na Secretar: - Eu imi menlin argumentul cd terenul respectiv face parte din proprietatea
publicd a municipiului Motru gi drept uflnare nu se poate constitui un
drept de superficie asupra terenului.

Dl. Pregedinte: -Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieJi la cuv6nt.
S-au inscris la cuv6nt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
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Dl. Cojocaru: - Referitor la dezbatere, pe noi consilierii ne puneti in dificultate in luarea
unei decizii pentru a vota. Din analizele fEcute, cel pufin de mine, cu
privire la raportul de specialitate ii dau dreptate doamnei Vdduva.
Raportul specificd exact ce aprezentat doamna Vdduva.
Noi avem in fafl un proiect de hot5r6re care nu este semnat de legalitate
pe care l-am analizat gi doamna Gina are dreptate cu privire la Legea
parcurilor care spune ci parcurile sunt in domeniul public, proprietate
public6...

D-na. V6duva: - Da, am spus gi eu cd sunt, conform Legiinr.2l3.
Dl. Cojocaru: - inleleg cd, ce spune doamna Gina are dreptate, e proprietate publicE dar se

compune din domeniu public qi domeniu privat. in condiliile in care in
anril2}l2 terenul a fost trecut in P.U.G. trebuia dar nu s-au fbcut adrese de
trecere a lui la cadastru qi ca teren in domeniu public. Am inteles de la
doamna Vdduva c5 s-a trecut terenul dar nu s-au trecut constructiile.

D-na. Viduva: - Nu. Terenul este in proprietate privati inscris in Cartea Funciari a$a cum
aveli anexat din extrasul de Carte funciard din luna a X - a 2018. Teren
265 m.p. aferent construcfiilor S.C. Ghiocela.

Dl. Cojocaru: - S.C. Ghiocela a avut contract de inchiriere gi autorizalie de construire,
autorizafie datd in condilii legale.

D-na. Vdduva: - Da. Conditia din articolul din Codul Civil cu privire la acordarea dreptului
de superficie o indeplinegte. Face dovada cd, a avut autorizatie de
construire.

Dl. Cojocaru: - Avea dreptul sE construiascd in Parc?
D-na Vdduva: - Da, pentru cI s-a reJinut din total suprafatd aceste patru bucdti de teren.
Dl. Cojocaru: - Aici este neconcordan{a intre ce spune}i dumneavoastr6 qi ce spune doamna

Gina.
D-na. Vdduva: - Este foarte simplu pentru cI sunt documente.

Repet, cele patru terenuri aferente constructiilor SC Vasilescu 357 m.p. -
concesiune, contract in derulare qi la ora actual6, domeniu privat,certificat
cu autorizatie, contract din anul 2000 pe 25 de ani... DacE s-ar face sau
s-ar fi fbcut ceea ce se susJine ce am fi ficut din anul 2012? Ce facem? Le
demoldm?
Are autorizatie de construire, are contract de concesiune pe 25 de ani.
inseamn6 ci este un nonsens. Nu gtim ce vrem.

Dl. Cojocaru: - Deci nu pofi sd dai dreptul de superficie la proprietate privat6, dar po]i sd

dai dreptul de superficie la domeniu privat.
D-na. V5duva: - Da. Bunurile din domeniu privat care fac parte din proprietatea public6.
Dl. Cojocaru: - Doamna Secretar...
D-na. Secretar: - Nu sunt de acord cu interpretarea doamnei Viduva, drept urmare imi

menlin punctul meu de vedere. Poti sd dai dreptul de superficie pe
proprietate privat[ dar pe proprietate publicl nu.

D-na. V6duva: - tmi dali voie sd vd mai citesc din Legea nr.2l3? Tot aici este problema.
Proprietatea publici este proprietatea asupra bunurilor din proprietatea
statului sau UAT - urilor. Proprietatea publicS se compune din domeniu
public gi domeniu privat.

Dl. Cojocaru: - Terenul este in domeniu public sau in domeniu privat?
D-na. Viduva: - Terenul este in domeniu privat, anexa 2.LaHCL, domeniu privat - anexa

2, atrt acele 4 terenuri. Au autorizafie de construire, au contracte in
derulare.

D-na Secretar: - Nu mai are contract in derulare.
Au loc discufii in contradictoriu.
D-ra. Petriqor: - Si ne spund doamna Mariulu un punct de vedere.
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D-na. Mariufu: - Terenul este domeniu public. Nu gtiu daci a fost sau este autorizatie de

construire pentru cd nu gtiu dacd contractul de inchiriere mai este inc6
valabil.

D-na. Secretar: - A incetat in 2015.
D-na. Mariu{u: - Autorizatia de construire este valabili pe perioada contractului de

inchiriere.
Deci, dacd contractul de inchiriere este valabil, autorizalia de construire
mai este valabild, dacl nu , nu.
Deci este domeniu public iar pe domeniu public se pot construi...

D-na. Secretar: - Construcfii provizorii.
D-na. Mariufu: - Construclii provizorii.
Dl. Preqedinte: - Dac6 a expirat contractul de inchiriere a expirat gi autorizalia de

construire?
D-na. Mariufu: - Da, pentru cd autoriza\ia a fost datl pe durata contractului.
D-na. Secretar: - Contractul a expirat in 02.11.2015.
Au loc discufii in contradictoriu.
Dl. Negrea: - Doamna Secretar, dacd terenul era domeniu public cum s-a dat autorizaJie

de construire.
D-na Secretar: - Se poate da gi pe domeniu public dar pentru constructie provizorie. $i ca

lumare s-a gi dat. Dar la momentul respectiv, din ce spune doamna

Vdduva dar nu a ftcut nici o dovadd in acest sens, nu gtiu dacd terenurile
au fost scoase gi trecute in domeniu privat pentru cd nu mi-a prezentat un
argument, pe de altd parte qi in ipoteza in care ar fi fost in proprietate
privatd in momentul in care s-a aprobat HCL nr. 18 /30.08.2012 ele

trebuiau s6 intre in domeniu public qi trebuia sd facd acttalizareala Cartea
Funciarl cu proprietatea publici a municipiului Motru, lucru care nu s-a

intAmplat. Parcurile, prin declaraJia Legii nr. 21311998 sunt in domeniul
public. Drept urnare se poate schimba regimul juridic in domeniu privat,
a;a cum sustine doamna Vdduva.
Eu imi men1in in continuare punctul de vedere, am texte de lege care imi
intdresc aceastd interpretare qi drept urmare voi refuza sd avizez de

legalitate hotdr6rea.

Dau citire art. 3, alin.4 ,,Domeniul public al comunelor, al oraqelor qi al

municipiilor este alc6tuit din bunurile prevdzute la plJll din anexd qi din
alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin
hotdr6re a consiliului local, dacd nu sunt declarate prin lege bunuri de uz

sau de interes public nafional ori jude(ean."
Prin urmare mergem la anexa III, punctul 2 ,,Domeniul public al

comunelor, al oraqelor qi al municipiilor este alcdtuit din urmdtoarele
bunuri: pielele publice, comerciale; tdrgurile; oboarele gi parcurile publice
precum qi zonele de agrement."
Cred cd nu mai lasd loc la nici o interpretare acest aspect.

Ne ducem la art. 136 din Constitulia Romdniei unde se precizeazd cd:

,,Proprietatea este publicd sau privat6."- la alin. 1. La alin. 4 ,,bunurile
proprietate publicl sunt inalienabile in condiliile legii organice." Legea

organicf, este Legea w.21311998 prin care se precizeazd cd parcurile fac
parte din domeniu public al comunelor, oragelor gi municipiilor.
Deci, in condiliile legii organice raportat la alin. 4 din art.3, art. 136 din
Constitu(ia Romdniei spune cE ele pot fi date in administrare regiilor
autonome ori instituliilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate. De
asemenea ele pot fi date in folosint6 gratuitl instituliilor de utilitate
public6, dar numai qi numai bunurile care sunt proprietate public6.
Bunurile proprietate privatd pot face obiectul dreptului de superficie.
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Aceste bunuri care fac parte din domeniu public, respectiv Parcul Central
pot fi date doar in administrare, pot fi concesionate, inchiriate sau date in
folosinfE gratuitd institu]iilor de utilitate public6. Nu ne afldm in situafia
aceasta.

Dl. Primar: - Am o intrebare. Avem o construcJie. Ce se intAmpld? Big[m buldozerul?
D-na Secretar: - Nici nu se pune problema pentru cI situalia din Parc este reglementatd

tocmai pe Regulamentul aprobat in 15 ianuarie 2018.
Dl. Sanda: - Aceea este terasa, nu gi clddirea.
D-na. Secretar: - Cu privire la toatd suprafafa vd poate ldmuri doamna Vdduva.
D-na V6duva: - Nu contest cd la afi. 3, alin. 4 din Legea nr. 213 se face o ingiruire a

bunurilor din domeniu public printre care gi parcurile. Asta am precizat de
la inceput. in 1999 dupi aparitia Legii nr. 2131t998 prin HCL nr. 49 se

face inventarierea bunurilor domeniu public la nivel de municipiu Motru
printre care gi Parcul - in anexa III ,,Domeniu public", publicat in
Monitorul Oficial2}Z.
Se spune c[ nu fac dovada c6 p6nd atunci a fost in privat, ceea ce susJin

eu, gi cd a rimas in continuare in privat. PdnI in acel moment - anexa III

;',,,"#'iltI;li:;#ffi ffi ,i:l$i:',ffi :l;;",,tt#fi?if ,ili;':
'ffi}#iT##;,rl publicarii in Monitorul oficial a HCL nr.
49ll999,,Domeniu public al municipiului Motru"inventariat in baza legii
nr.2l3ll998, la care face doamna Secretar referire, capitolul 3, p6nd qi

parcurile, pdn6 atunci era tot domeniu privat. La momentul acela erau deja
construite gi cei care au fost la acel moment qtiu cd nu permite qi le-au
l6sat in privat. Nici la ora actuald nu sunt in public.
Sustin ceea ce am spus, dumneavoastrd sunteli cei care hotdrdti, iar cel care

cere are dreptul de a se duce in instanfS. Este vorba de un drept de

folosinld, nu se instr6ineazd, cu titlu oneros. Singurul serviciu pe care
legiuitorul il face, dacd dumneavoastrd aprobati, este cd ii di dreptul s6-qi
intabuleze dreptul de proprietate asupra construc{iilor. Nu are in rest nici
un centimetru in plus fatl de construcfie. Nu are voie sd se extind6, are

dreptul doar sI demoleze gi sd reconstruiasc6 cu autorizalie sau si v6ndd.
in cazul in care doreqte sd vdnd6, vdruarea se fac doar prin notariat iar
notarul cere un extras de Carte Funciari ceea ce insemni sI aibd intabulare
la Cartea Funciard. Nu poate si facd intabulare ?n baza contractului de

inchiriere, doar in baza dreptului de concesiune sau superficie.
Dl. Viceprimar: - Doamna Vdduva, a{i adus in discutie extrasul de Carte Funciard gi in extras

la situalia juridicl este ftcut5 precizarea ,,fXrI acte".
- L-am rugat pe domnul Primar ca $efii de servicii care intocmesc rapoartele

de specialitate sd qi le insugeasci. Tot timpul le l6sa{i in coadd de peqte ca
si creadd lumea c5 dumneavoastrd vre1i. in ultima frazd, puteali preciza
dacd este sau nu legal. Fugifi de r6spundere gi ldsati la noi. Spuneli cd,,vd
rugAm sE hotdrdti cu privire la cele solicitate".

D-na. Vdduva : - Semnezrapoartele de specialitate gi mi le insugesc de fiecare dat6.
Dl. Viceprimar: - Ne-a{i ingirat legi gi harfi gi la proiect avem decdt cererea, un contract gi

extrasul de Carte Funciard. Eu trebuie sd v[ cred cd suntefi de bund
credin{6 qi este adev6rat ce sustineJi. Consider ci tot timpul o ldsaJi in
spatele nostru pentru ca lumea sd perceapE cI noi nu vrem, dar
dumneavoastrd vre{i.

D-na Vdduva: - Eu fac precizdrile nu vd pot obliga. Dumneavoastrd hotdrdti.
Dl. Viceprimar: - Sunt gefi de servicii care igi asumi cele prezentate. Susfin in raport: ,,Este

legal qi v6 rog s[ aprobaJi".
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D-na Vdduva: - Din moment ce fac Raportul mi-l asum.
Dl. Primar: - Am vdzut rapoarte de specialitate in care se preciza cd nu se poate face.
Dl. Viceprimar: - Da, sunt cAteva.
Dl. Primar: - Cititi tot Raportul de specialitate qi vefi vedea rdspunderea este asumatd.

Unde au fost probleme am retras proiectele de hotdrAre.
D-na. V6duva: - Referitor laprecizarca din extrasul de Carte Funciar[ ,,fard, acte", cadastru

face trimitere la faptul cI terenul este proprietatea noastrd iar clddirea
nefiind a noastrd gi gdsind-o pe terenul nostru spune cd este frrE acte
pentru cE noi nu avem acte pe cl6dire.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, RaJ Jana Daniela, Petrescu Ilie, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Iorga Ion gi

Sanda Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghinl Constantin, Petrigor Florentina Eugenia, Morega Costel
Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus gi Pirvulescu
Eduard Nelu s-au ab{inut de Ia vot.

in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 11 voturi
,rpentru" qi 8 rrab{ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re nu a intrunit num5rul de voturi necesar pentru
adoptarea unei hotir6ri.

16. Proiect de hotirire pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condifiilor de
majorare a impozitului pentru clldirile/terenurile neingrijite qi terenurile agricole
nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului Motru, iniliatori -
consilierii locali Ra( Jana Daniela, Drighici Dorel, Bulgariu Cristian;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot6r6re. Men{ioneazd cd proiectul de hot6rdre este inso{it

de raport de specialitate, expunere de motive, Regulament gi a fost avizat
favorabil in Comisiile de specialitate nr. 4 qi 5 ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vE inscrie{i la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hot[r6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Dr[ghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion qi Sanda Ion au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia,
Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu Rdzvan
Remus, Pinulescu Eduard Nelu gi Iorga Ion s-au ab(inut de la vot.

io ,rrma votului exprimat propunerea a fost votati cu 9 voturi ,rpentru" qi 10

,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hot6rdre nu a intrunit num6ru1 de voturi necesar pentru

adoptarea unei hotdrdri.

17. Proiect de hotlrire privind realizarea de trotuare in satele componente qi aparfinltoare
Municipiului Motru, inifiatori - consilierii locali Morega Costel Cosmin Ei Petrescu llie;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd. proiectul de hotlrire este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt.
S-au inscris la cuv6nt domnul Morega Costel Cosmin - Viceprimar qi domnul Nebunu Vasile

- Delegat sdtesc (Rogiufa).
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Proiectul de hotdrdre este semnat de liderii de grup ai celor doud partide

politice pentru cetdlenii satelor.
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Dl. Nebunu: - in calitate de reprezentant al satului le multumesc celor doud grupuri cd s-au
gAndit qi la noi dar la Rogiufa pdnd la intersecfie nu se pot face trotuare
pentru cd in st6nga e deal in dreapta e vale iar de la intersecfie in deal nu
se poate pentru cd nu se dd niciodatdautoriza[ie de construire.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hot[rdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in u.ma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

18. Proiect de hotirire privind extinderea parclrii din zona Bloc 3 - Bloc 4 Micro II din
Municipiul Motru, inifiator - consilier local Col{atu Neghini Constantin;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Menfioneazd cd proiectul de hotdr6re este inso]it

de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog s[ vd inscriefi la cuvdnt.
S-au inscris la cuvAnt domnii consilieri locali Collatu Neghind Constantin qi Drdghici Dorel.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Collatu.
Dl. Collatu: - Proiectul de hotdr6re este inifiat la solicitarea cetd]enilor din acea zond.

Cunosc zona pentru cd acolo m-am ndscut qi acolo am locuit. Cdnd ploul
cetdtenii nu mai pot trece, in afara faptului cE nu mai sunt locuri de

parcare.

Dl. Drdghici: - tn gedinlele de comisii am fEcut un amendament ce constd in introducerea
unui articol in care sd se mentioneze ca lucrdrile s[ indeplineascd
condiliile din Raportul de specialitate pdn[ la intocmirea bugetului pe anul
20t9.

Dl. Petrescu: - Proiectul de hotdrAre este iniliat pentru a se lua in calcul din 2019, dupi
aprobarea bugetului.

Dl. Popescu: - Aici este vorba de o prelungire a parcdrii, o extindere. Ce regim are terenul
respectiv?

D-na. Mariulu: - Dacd terenul este in spatele blocului este domeniul privat. Dac6 terenul este

in fa{a blocului intre bloc qi trotuar este domeniu public iar in rest, de la
trotuar pAnd in blocul vecin este domeniu privat.
- Pentru aceasti lucrare trebuie aviz de la mediu.

Au avut loc discutii pro qi contra pe marginea amendamentului domnului Drdghici. in cele

din urm[ domnul Drdghici a retras amendamentul.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun Ia vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia,

Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu R[zvan
Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Iorga Ion, Fotescu Valeriu, RaJ Jana Daniela qi Sanda Ion
au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Bulgariu Cristian, Drighici Dorel,
Popescu 

^Ion 
qi Cojocaru Ion s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea a fost votati cu L3 voturi ,rpentru" qi 6

,,ab(ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

19. Proiect de hotlrire privind aprobarea proiectului "REABILITARE TERMICA A
CASEI DE CULTURA MOTRU' qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de
fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018l3l3.ltBlzlsY,
AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE rN-VESTITTI 3.1, OPERATIUNEA B -
CLADIRI PUBLICE, inifiator - Primar Jianu Gigel;
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Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre. Mentioneazd cd proiectul de hotdr6re este insoJit
de raport de specialitate, expunere de motive gi propune sd se retragd
comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. 1 gi 3 pentru a

aviza cele trei proiecte de hotlrAre ce au fost introduse pe ordinea de zi a
qedintei.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. 1 gi 3 s-au retras gi au avizat
favorabil toate cele trei proiecte de hot6rdre cu unanimitate de voturi
,rpentru".

Domnul consilier local Petrescu Ilie a ieqit din sala de qedinf6.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrie]i la cuvdnt. Daci nu mai sunt
disculii supun la vot proiectul de hotdrire a$a cum a fost redactat. Cine
este Pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

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

20. Proiect de hotirire de modificare qi completare a HCL Motru nr. 4/31.01.2018 -
privind aprobarea Documentafiei DALI pentru obiectivul "REABILITARE TERMICA
A CASEI DE CULTURA MOTRU", inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Mentioneazd cd proiectul de hot6r6re este insolit

de raport de specialitate, expunere de motive, Anexe, Deviz general gi a
fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr.
l qi3.

in timp ce domnul Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre in sala de gedinl5 revine
domnul Petrescu Ilie (prezenli l9 consilieri locali).
Dl. Pregedinte: - DacE sunt discufii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de

voturi,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

21. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul2018 prin suplimentare
cu suma de 14 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Menfioneazd cd proiectul de hotdr6re este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive, Anexe, Deviz general gi a
fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr.
1qi3.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vi rog si vi inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotlrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

to urma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

22. intrebilri Ei interpel5ri;
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrieti la cuvAnt.

S-au inscris la cuvAnt cet6{eni ai municipiului Motru: doamna Cdrpineanu Lenu}a, domnul
Bicescu, delegatul sdtesc al satului Rogiuta - domnul Nebunu Vasile, domnii consilieri locali
Collatu Neghin[ Constantin gi Negrea Nicolae, Sanda Ion, Cojocaru Ion, domnul Viceprimar

- Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul doamna Cdrpineanu.
D-na. Cdrpineanu precizeazd cE la blocurile A2, C2, C5 nu este cdldurd qi intreabi c6nd se va

distribui agentul termic.
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Dl. Primar rdspunde doamnei cE s-au incErcat instalatiile qi cI s-au spart tevile in zon6.
Urmeazd, sd se repare tevile gi se va da drumul agentului termic in zona
respectivl.

Precizeazd ci instalafiile sunt comune gi dac6 se fac reviziile vara cetdJenii
sunt nemullumili pentru c6 se sisteazi furnizarea apei calde cdnd cetltenii au
nevoie, fiind foarte cald, gi dacl se fac reviziile toamna, cum s-a aprobat in
acest an in perioada 1 - 10 octombrie, cet[{enii sunt tot nemul(umiJi cd se

intdrzie cu fumizarea agentului termic.
Dl. Pregedinte intreabd pe domnul Primar dacd s-au alocat banii bisericilor pentru

achiziJionarea combustibilului solid gi cdti bani s-au incasat de la tArgul
sdptdminal?

Dl. Primar rispunde domnului Pregedinte cd sumele aprobate pentru biserici vor fi prevEzute
in buget la prima rectificare a bugetului.

Dl. Pregedinte dI cuvdntul domnului B6cescu.
Dl. Bdcescu aduce la cunogtinfi faptul cd are doud case care au fost prinse in extravilan

neputdnd sd le intabuleze gi intreabd ce poate face pentru c6 nu se pot reabilita
pe motiv c6 nu se emite attorizalie de construire qi nici nu poate sd le v6nd6
pentru ci fiind in extravilan nu se pot intabula.

Dl. Pregedinte indrumd pe domnul Blcescu sd vinl la Primdrie la doamna Mariulu pentru a
g6si o solulie la problema dumnealui.

Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Nebunu.
Dl. Nebunu - Sustine cd este sufocat de restrictia totald de construire in satul Rogiu{a.

- Mentioneazd, cd dupl ce Consiliul Local a hotdr6t ridicarea restric(iei de

construire pAn6 la aprobarea noului P.U.G. cineva din Primlria Motru s-a
ocupat s[ ingtiinteze Prefectura care a ftcut acliune in instanfl pentru anularea
hotdrdrii iar instanfa s-a pronuntd asupra hot6rdrii ca fiind ilegal6, degi ea anula
o ilegalitate ftcutd in anul 2007.

- Considerd cd P.U.G. - ul aprobat in anul 2012 ,,a fost frcut pe genunchi".
- Precizeazd. cd, a fost la Prefecturd, la Consiliul Judelean, a discutat cu doamna

Nistorescu care l-a indrumat sd contacteze pe doamna Mariulu gi reprezentanlii
firmei care trebuie sE realizeze studiul geotehnic pentru noul P.U.D. A discutat
cu doamna Mariulu, a luat leg6tura cu reprezentantul firmei iar in urma
disculiilor purtate reprezentantul firmei i-a spus cI nu i s-a pus la dispozilie
vechiul P.U.G.
- intreabd dacd este corect gi normal ceea ce se int6mpl6.

Dl. Preqedinte rispunde domnului Nebunu cE nu crede ci serviciul coordonat de doamna
Mariulu nu qi-a ftcut datoria.

Dl. Primar precizeazd cE a rdspuns solicitdrilor cu privire la tot ce a Jinut de dumnealui gi a
pus la dispozitia firmei care realizeazi studiile toate documentele pe care le-a
avut, firma urmdnd sd meargd in teren sd faci probele. S-a lucrat o slptdmdnd,
s-a intocmit o hafi5 qi urmeazd sd se faci dezbatere publicS.

Dl. Nebunu menJioneazd cd va continua sd solu{ioneze aceastd problemd gi o sd scoatd
adevdrul la iveal6.

Dl. Pregedinte d5 cuv6ntul domnului Co[atu.
Dl. Collatu solicitd ca pentru anul 2019 s6 se ia in calcul asfaltarea drumurilor cdtre cimitirele

de la Roqiufa qi Plogtina.
Cetdlean - intreabd ce se urmireqte si se facd cu conducta noud de ap6 pentru cd apastd pe

conduct6 dar gospodlriile nu sunt brangate.
Dl. Primar - Rispunde cl la inceput proiectul a fost gdndit greqit.

-Men{ioneazd cd toat[ lumea gtie cdte demersuri s-au ftcut pentru rczolvarca
acestei probleme dar lucrarea fiind in garanlie nu se poate interveni decdt cu
acordul constructorului.
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-Precizeazd cd nu este vorba doar de pierderea garanfiei ci gi de faptul cI fapta
este de naturi penali deoarece normele interzic racordarea la refeaua de ap6 ftrE
a avea canalizare.

Dl. Sanda aduce la cunoqtintl cb firma Aparegio are un proiect, pe care il va implementa in
valoare de 187 milioane de euro, 23 milioane de euro pentru municipiul Motru
(bugetul local pe 6 ani). Satele vor avea canalizare de la anul gi vor fi racordate
la reJeaua de ap6.

CetiJean - intreabd dacl la V6rtop este canalizare pentru cd cetifenii sunt racordali la apd.
Dl. Sanda precizeazd cd acolo alimentarea cu apd s-a frcut din banii comunitdlii nu din

fonduri nerambursabile.
Cet6tean - intreabd cdnd vor fi racordati cetIfenii la conducta noul de apd cdbanii se pldtesc

gi cetSjenii nu beneficiazd.
Dl. Sanda rdspunde cd in cazul in care achizilioneaz6 o fosd septic6 se poate branga.
Dl. Preqedinte d6 cuv6ntul domnului Negrea.
Dl. Negrea intreab6 pe domnul Viceprimar de ce la mapd nu a fost proiectul pentru

reabilitarea subsolurilor blocurilor, proiect la care ftcea referire pe refelele de
socializare.

Dl. Viceprimar - R6spunde domnului consilier local Negrea cd proiectul va fi discutat luna
viitoare.

- Referitor la apa la sate precizeazd, cd este adevirat c6 Primdria pl[tegte
facturi lunare gi beneficiazd, doar c61iva cetdteni din apropierea cigmelelor.

Dl. Pregedinte dI cuvdntul domnului Sanda.
Dl. Sanda - Aminte$te c6 in urmd cu trei gedin{e a solicitat domnului Primar sI se facd ceva

in privinla taxei de salubrizare pentru ci dumnealui locuiegte la casd qi plitegte
37 de lei lunar qi cei ce locuiesc la apartament plEtesc 100 de lei /lun6.

Dl. Primar r6spunde domnului consilier local Sanda cd, a iniliat proiect de hotir6re pentru
incheierea de contracte individuale gi in urma votului proiectul de hotdrdre a
fost respins.

Dl. Sanda precizeazd cd pentru societate pe care o deline a incheiat contract cu o altl firmd
de salubrizare, nu cu Direcfia Publicd, cdreia nu-i pl6tegte nimic pentru cd dd
gunoiul selectat.

Dl. Viceprimar menfioneazd, cI hot5r6rea s-a dat pentru taxa de salubritate la sate gi cere sd
nu se confunde lucrurile.

Dl. Primar sus{ine cd ideea a fost s6 se incheie contract individual pentru ca fiecare sd
pl6teascd gunoiul pe care-l produce.

Dl. Pregedinte dI cuvAntul domnului Cojocaru.
Dl. Cojocaru intreabi dac6: - Sunt in buget bani pentru inscrierea echipei de fotbal;

- S-a dat comandd sau au fost incepute lucrdrile de reabilitare la
sectia Inteme de la Spitalul Municipal Motru;

- S-au acordat stimulentele mamelor care au ndscut la Motru;
- Sunt prevlzute reparatii in Cartierul $tiucani pentru ci de 5 ani

nu se face nimic;
- S-au fbcut demersurile pentru Sensul giratoriu.

Dl. Primar rdspunde punctual domnului consilier local Cojocaru:
- Nu au fost prevdzuJi bani in bugetul pe anul 2018 pentru inscrierea echipei de

fotbal dar sunt ganse ca din anul 2019 sI fie din nou echipl de fotbal.
- Nu s-a dat comandd pentru reabilitarea sectiei Interne din cadrul Spitalului

Municipal Motru deoarece municipiul Motru trmeazd, sE primeascd 22
milioane de lei. Lucrlrile se fac la sf6rgitul anului pentru a nu inregistra
arierate.

- Stimulentele nu s-au acordat pentru cd nu sunt bani, fiind aproximativ 200 de
cereri in acest sens.
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- Nu sunt prevdzute reparafii in Cartierul $tiucani pentru cd nu a fost predat
Primdriei de C.E.O. Printr-o adresd s-a menJionat cd doar unele active se pot
da, dar nu tot. C.E.O. are in derulare investilii in Cartierul $tiucani.

- S-au obtinut avizele pentru realizarea sensului giratoriu. Se aqteaptd

urmdtoarea rectificare de buget pentru a se achiziliona balizele.
Dl. Periqoreanu precizeazd cd in buget pentru stimulente s-au prins 40.000 de lei iar suma ce

trebuie acordatd este de aproximativ 1.000.000 de lei (200 x500).
Dl. Primar mentioneazd cd suma prevdzutd, este una qi ceea ce se realizeazdeste alta.
Dl. Viceprimar - Considerd cd 200 de copii ndscuti la Motru este foarte bine pentru acest

orag gi indeamnd ca sumele pentru stimulente sd fie prinse in buget pentru a

fi acordate mamelor.
- SusJine cd suma de 22 milioane pentru spital se referd la un parteneriat, pe

fonduri europene, pentru achizi{ionarea de echipamente care nu are legdturE

cu suma prins6 in Hotdrdrea de Consiliu Local pentru reabilitarea secJiei

Interne.

23, Probleme curentel
o Adresa SC.UATAA MOTRU SA nr. 7450/08.10.2018, inregistratl la C.L.

Motru sub nr. 886/08.10.2018;
S-a luat act.
o Adresa SC UATAA MOTRU SA nr. 7638/15.10 2018 de inaintare a Raportului

trimestrial nr. 3411191118.09.2018 asupra situa{iei financiare a SCUATAA
Motru SA, inregistratl la C.L. Motru sub nr. 901/15.10.2018;

S-a luat act.
o Adresa Gridinifei cu Program Prelungit nr. I Motru, nr. 1365/1.9.10.2018;
S-a luat act.
o Adresa GrEdinifei cu Program Prelungit nr. 1 Motru, nr. 1368/19.10.2018.
S-a luat act.

Dl. Preqedinte: - Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucrdrile
qedinfei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 25.10.2018.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile qedinlei

ordinare a Consiliului Local Motru din data de 25.10.2018, fapt pentru care s-a incheiat
prezentul proces - verbal.

PRE$EDINT]
ARDET, *Z#'*Ult',*t* REMUS
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