
Proces - verbal

incheiat azi 26.04.2018 cu ocazia qedinlei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenti l8 consilieri locali din totalul de 19 in firnc1ie. Lipseqte doamna consilier

local $urlin Marilena. La qedinli participd domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar -
Stroescu Gina domnul Popescu Daniel - Director Directia de CulturA, doamna Vdduva
Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget,

Finante, Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica pi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Hoard Gheorghe - delegat satesc

pentru localitifle Insurdtei gi Leurda, doamna Mirela Sandu - Reprezentant Centru European
pentru Promovarea Romilor, doamna Croce Rodica - avocat gi cet?i1eni ai municipiului
Motru.

Publicitatea gedinlei a fost efectuatl pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
gedinla este televizat?i in direct.
D-na. Secretar: - $edinla este statutara, fiind prezenti 18 consilieri locali, fapt pentru care

lucririle pot incepe.
- Daca sunt completiri sau modificdri cu privire la procesul verbal al
gedinlei ordinare din data de 29.03.2018 vi rog si le faceJi. Dacd nu sunt
modificiri sau completdri, in baza art. 42, alin.5 din legea nr.215/2001,
legea administraliei publice locale, supun Ia vot procesul verbal incheiat
in data de 29.03.2018. Cine este pentru?

io ,r-a votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 29.03.2018 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru"(I8).

D-na Secretar: - Domnule Pregedinte, vi rog sd preluati lucrdrile tedinlei.
Dl. Preqedinte: - tn temeiul art.39, alin.l din Legea administrafiei publice locale, nr.

21512001, cu modificlrile gi completlrile ulterioare, se convocl Consiliul
Local Motru in qedinfi ordinari publici, in data de 26 aprilie 2018, orele
1600, in sala de Consiliu, avAnd la

Ordinea de zi
l. Proiect de hotirAre pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local

pentru trimestrul I al anului 2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
2. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin

suplimentare cu suma de 106,39 mii lei, initiator - Primar Jianu Gigel;
3. Proiect de hotlrire privind aprobarea documentafiei - DALI pentru obiectivul

,,Reabilitare Termici a Ciminului Social C7", initiator - Primar Jianu Giget;
4. Proiect de hotirire privind aprobarea documentafiei tehnice - DALI pentru

obiectivul ,,Reabilitare qi Dotare Colegiul Tehnic Motru", ini(iator - Primar
Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirire privind acordarea unui mandat special de reprezentare a
Consiliului Local al Municipiului Motru de citre Primarul Municipiului Motru,
in dosarul nr. 120019512016* in cadrul ciiruia Consiliul Local are calitate de
parte, inifiator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirAre privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.RL. a licen(ei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiuta (MII$ I, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirire privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licentei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
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speciale peutru traseul Motru - Cariera Rogiufa (IGO) TESA' inifiator - Primar
Jiauu Gigel;

8. Proiect de hotiirire privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.RL. a licentei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiuta (IGO) I, initiator - Primar
Jianu Gigel;

9. Proiect de hotir6re privind atribuirea S.C, IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiufa (IGO) Itr, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

10. Proiect de hotiirAre privind atribuirea S.C. ROBSPEED SRL a licentei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Roqiula (IGO) II, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

11. Proiect de hotirire privind atribuirea S.C.ROBSPEED S.RL. a licen(ei de
traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiu(a (MIN) II, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

12. Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare
terasii sezonierii in Municipiul Motru, zona Parc Central - agent economic S.C.
Ghiocela Prod Com SRL, initiator - Primar Jianu Gigel

13. Proiect de hotirAre privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publici a
terenului in suprafati de 59 m.p. situat in incinta $colii Gimnaziale nr. I Motru,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

14. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru constituirea
dreptului de servitute solicitat de societatea S.C. RCS & RDS S.A, pe terasa
cliidirii unde igi are sediul S.C. UATAA S.A. Motru qi unde este amplasatii
statia (pilon) de telefonie mobill proprietatea acestei firme, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

15. Proiect de hotlrAre privind aprobarea Programului unitar de ac(iune de
combatere a vectorilor gi diunltorilor din Municipiul Motru - anul 2018,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

16. Proiect de hotlrdre privind completarea caietului de sarcini al serviciului de
iluminat public din Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

17. Proiect de hotiir6re privind aprotrarea indicatorilor de performanll pentru
serviciul de iluminat public din Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

18. Proiect de hotiirAre privind completarea Caietului de sarcini al serviciului
public de salubrizare din Municipiul Motru pentru activitatea de dezinsecfie,
dezinfecfie gi deratizare, inifiator - Primar Jianu Gigel;

19. Proiect de hotlrire privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea GeneralI a Acfionarilor la Societatea
ComercialS Direcfia Publicl Motru S.A. pentru qedin(a ordinarl din data de
07.05.2018, ini{iator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

20. Proiect de hotlrire privind transmiterea materialelor pentru qedintele ordinare
in format electronic, pe adresc de e-mail, citre consilierii locali, primar 9i
secretar, initiator - Consilier local Negrea Nicolae;

21. intrebtrri qi interpeliri;
22. Probleme curente:
. Adresa Asocia(iei Pensionarilor ,,Speran{a" din Municipiul Motru, inregistratii

Ia Consiliul Local Motru sub nr. 261l10.04.2018;
o Adresa Politiei Municipiului Motru nr. 329411113.04.2018, inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr. 398/16.0.1.2018;
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Raportul privind activitatea sportiv5, administrativl gi financiari a Clubului
Sportiv Minerul Motru in perioada ianuarie - decembrie 2017, inregistrat la
Consiliul Local Motru sub nr. 401/16.04.2018;
Cererea Societltii ROCLAFA COM S.R.L. nr. 161112.04.2018, inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 393/13.04.2018;
Adresa domnului Udrescu lon, inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub nr.
1t2n8.01.2018;
Adresa asocia{iei de proprietari nr. 14, inregistrati la Consiliul Local sub nr.
4t7/20.04.2018.

Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdrAre de la punctul nr. 5.

Dl. Negrea: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hot?irAre de la punctul nr. 20.
Dl. Pregedinte: - Propun ca punctul nr. 21 ,,lntrebiri gi interpeldri" si fie primul pe ordinea de

zi. $tiu ci gi in gedinla trecutl s-a solicitat acest lucru.
Dl. Petrescu: - Domnul Cojocaru a solicitat in gedinta de luna trecutd ca acest punct sd fie

trecut primul pe ordinea de zi.
Dl. Primar: - Am stabilit aceasti ordine pentru ce luna trecutd au venit cetiiJenii spre

sfhrgitul gedinlei, ne$tiind ci punctul ,,intrebdri gi interpeldri" a fost mutat, 9i
au rdmas sd discute cu mine.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea ca punctul 2l .,intrebiri 9i interpel5ri" sd fie primul
pe ordinea de zi. Cine este pentru?

Consilierii locali: Fotescu Valeriu. Drdghici Dorel, Negrea Nicolae, Rat Jana Daniela,
Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile,
Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugeni4 Collatu
Neghind Constantin, Popescu lon gi Cojocaru lon au votat,,pentru".
Consilierii locali: Pintea Dumitru 9i Bulgariu Cristian, s-au abfinut de la vot.

ir, ,rma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 16 voturi ,,pentru" gi 2
,,ab{ineri".

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu propru:erea votate ca punctul 2l sI fie primul
pe ordinea de zi. Cine este pentru?

in urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,,pentru" (18).

Dl. Pregedinte precizeazi cd se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

l. intrebiri qi interpeliri;
Dl. Preqedinte invitl sI se inscrie la cuvdnt dacd sunt intrebiri sau interpel5ri.
Se inscriu la cuvdnt domnii Cojocaru Ion, Hoari Gheorghe, Petrescu Ilie, Sanda Ion, Mirgu
Vasile. Rat Jana Daniela, Petrescu Stelian ti Collatu Neghind Constantin.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local Cojocaru lon.
Dl. Cojocaru pre cizeazd cd:

l. La mapi trebuia sd aibl rispunsul solicitat cu privire la numdrul de
cereri prin care cetalenii satelor soliciti brangarea la api;

2. In urmi cu cAteva luni a solicitat domnului Primar convocarea unei
gedinle la care sI participe reprezentanfii conducerii societalii Aparegio
pentru a comunica motilul pentru care gospodiriile nu pot fi brangate
la conducta noud de apd potabil{ menlion6nd cd de doi ani apa sti pe
conductd gi nu poate fi utilizatd.

3. A fost adoptatd hotdrAre de Consiliu Local prin care s-a aprobat
amenajarea unui sens giratoriu gi doregte sA Stie daca s-a purtat
corespondenle cu instituliile abilitate pentru oblinerea avizelor necesare
demarlrii lucrlrilor.
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4. Biserica din satul Lupoila trebuie mutati in cartierul $tiucani pentru ce
in acest cartier locuiesc 80 de familii. Considerl cI trebuie frcutd
adres[ cltre C.E.O.

5. Trebuie formate o noud echipi de fotbal in Motru, exist6nd HCL prin
care s-a aprobat infiinlarea unei echipe. Nu ne trebuie jucdtori valorogi,
din echipd sA face pa e copiii municipiului Motnr.

Dl. Primar rlspunde punctual:
1 . Domnul Viceprimar, prin dispozilie, se ocupd de soluJionarea

problemei de branqare a gospoddriilor la noua relea de api qi cd tot
dumnealui a promis in qedinla anterioard ci va rlspunde solicitirii
domnului Cojocaru.

2. S-a purtat corespondenld pentru oblinerea avizelor cu privire la
construirea sensului giratoriu.

3. Pentru mutarea bisericii procedurile sunt de duratd.
4. Toate echipele de fotbal din lard trec printr-o perioadl grea. Se fac

eforturi foarte mari pentru a salva Clubul Sportiv Motru. lnfiinprea
unei echipe de fotbal presupune mulli bani chiar gi cind este vorba de
a juca in echipd copiii acestui muricipiu (cheltuieli de transport,
echipament, etc.).

Dl. PreEedinte di cuvdntul domnului delegat sltesc Hoari Gheorghe.
Dl. Hoard aduce la cunogtinti urmdtoarele probleme:

l. Drumul de tarla este blocat (drumul pe l6ngi depozitul de cenugi) 9i nu
se mai poate trece. Trebuie rezolvatii aceastd problemd.

2. Canalul colector ce preia apele pluviale este colmatat gi a inundat toate
tarlalele cu griu ale cetdlenilor.

3. Apa la sate este ruginiti 9i nepotabili. Pe conducta noue sfii apa qi nu
poate fi folosit5.

4. La limita dintre Motru Si Samarinegti se depoziteazi gunoi.
5. Imobilul de la Insurdtei trebuie demolat.

Dl. Sanda precizeazd cI in bugetul de venituri qi cheltuieli al societafi Aparegio sunt
prevezute 2 miliarde pentru bransarea celor care sunt deja abonalii
societelii.

DI. Hoar5 solicitd sd se ia o hotirdre care sd permitii brangarea la conducta nouA.
Dl. Petrescu spune cA a fost proiect pe fonduri europene ca la toate forajele sd se facd

spdlituri. Dacd conducta e cu probleme gi apa este cu probleme.
Potabilitatea se determind prin buletinul de analize.

Dl. Primar menlioneazi cd problemele cu privire la drumul de tarla gi canalul colector le vom
rezolva cu Direclia Publicd qi ci imobilul de la insurllei este proprietatea
c.E.o.

Dl. Pregedinte dI cuvAntul domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu face urmitoarele precizdri:

1. Directia Publicd trece printr-o situalie foarte grea, av6nd de ircasat l0
miliarde de lei de la Primirie. Se gtie c[ orice comandd nu poate fi
frcutd dacd nu au bani pentru materiale.

2. in perioada 2l -27 Mai sunt Zilele Municipiului Motru. Oragul nu este
infrumuselat. Ridic aceastd problemi pentru ca factorii responsabili si
ia mdsuri sd se realizeze infrumuselarea oraqului.

3. Iluminatul public in zona Rdbu nu functioneaz5.
Dl. Petrescu solicith rdspuns scris la mapi cu privire la achizilia de teren pentru cimitir gi
cdnd va fi gata tdrgul slptdmdnal.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Sanda.
Dl. Sanda: * Soliciti domnului Primar infiinfarea Biroului de patrimoniu qi a Biroului de

audit, menliondnd cd o singurd persoanl nu face fati.
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* Readuce in disculie pierderile enorme de api la fiecare scari de bloc,
mentionind cd diferenjele dintre apometrele proprietarilor de apartamente

$i apometrul general al unei sclri sunt foarte mari, exemplifrc6nd faptul

^cd 
se pierd in medie 20 de mii litri de ap5 anual la o scarl de bloc.

* Intreabd ce sumd a pldtit Clubul Pandurii Tg. Jiu de cAndjoaci pe stadion la
Motru.

Dl. Primar rdspunde domnului Sanda ci preconizase ceea ce solicitd dumnealui gi cd
birourile nu se pot face pentru cd Organigrama este blocati. Ea face obiectul
unei acliuni in instanp gi pdni la pronuntarea instanlei nu se poate face nimic.
Mai mult, in funcJie de incasirile la bugetul local apreciazi ci bani pentru
salarii vor fi p6nd in luna iulie sau august.

Dl. Viceprimar: - Motiveazd cd a atacat in instanl5 organigrama datorita faptului ci nu a fost
adoptatd in mod corespunzetor.

- Precizeazi cd:
o S-a aprobat bugetul de venituri 9i cheltuieli pentru anul 2018 qi la

acea vreme s-a spus ci sunt bani pentru salarii pAnI in luna septembrie nu pdni in
iulie sau august.

. in organigrame erau prevSzute posturi de director economic,
director tehnic Ai gefi de servicii gi cd nu asta iqi doreau cet5lenii.

Dl. Primar. cu privire la organigramS, mentioneazd cE:

o primarul trebuie sd aibd birouri funcJionale pentru a-gi face treaba ti cd toate acele
posturi nu depeteau bugetul, dimpotrivd, se fEcea economie.

. Are dreptul s5-gi organizeze activitatea, sd eficientizeze activitatea aparatului de
specialitate gi c6 acum se vdd rezultatele faptului cd organi$ama a fost atacatS,
cetllenii fi ind nemul gumili.

. Ceea ce-Si imagina era eficient.
Dl. Viceprimar spune domnului Primar ci nu se preconizase in organigraml ceea ce a

solicitat domnul Sanda gi cI Biroul Patrimoniu nu era in organigrami.
Dl. Primar precizeazd cE biroul audit era in organigraml 9i c[ patrimoniul este in figa

postului la angajali.
Au loc discutii in contradictoriu intre domnul Primar qi domnul Viceprimar.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Mirqu Vasile.
Dl. Mirqu spune cd:

o Mai este pulin timp qi se implinesc doi ani de la mandat iar domnul Primar, la iegirile
in public, menlioneazi mereu de ,,greaua mogtenire".

. Bugetele de venituri 9i cheltuieli pentru anii 2017 gi 2018 au fost votate in
unanimitate aga cum a considerat domnul Primar gi cI in urmd cu o luni s-a pus la
dispozilie o situalie in care apdrea la pldli restante o singurd sumd mai veche de un
an. Poate reugili si vd detaqati de ,,greaua mogtenire".

Dl. Primar rdspunde domnului Mirqu vizavi de precizirile ficute cd:
o Situalia in iulie 2016 era foarte grea. Principala grijd a fost sd achite datoriile in

ordinea vechimii lor pentru a putea indeplinii condiliile puse in vederea accesdrii
fondurilor nerambursabile.

o Nu este pllcut se spune acest lucru pentru cA supere.
. Aproximativ 40 miliarde lei datorie erau mulli bani. Se putea face un cartier cu acei

bani.
Dl. Mirgu a linut sa menlioneze ca:

. in iunie 2020,2024,2028, cel care va veni primar va prelua gi activele gi pasivele.

. De doi ani domnul Primar spune ori de cAte ori are ocazia cd nu poate realiza nimic
din cauza datoriei preluate.

Dl. Primar spune cd:
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. La momentul preludrii era dispus sd ia gi actirul gi pasivul dar cineva care a plecat
din administratie a linut sI arate cat de rdu s-a degradat oraSul dupi o lund gi atunci a
trebuit sA spun6 cetdJenilor adevirata realitate pentru cd sunt dovezi, sunt documente,
sunt semndturi care demonstreazd cI nu minte.

. irrt -rrn an a achitat aproape 40 de miliarde de lei.
Dl. Pregedinte dd cuvAntul doamnei consilier local Ra1 Jana Daniela.
D-na. Ra1 solicitd ca pentru gedinla urmdtoare sI i se prezinte la mapd o situatie in care sd se

precizeze toate cantitafle de degeuri depuse de Directia Publicd la groapa de
gunoi, incepdnd cu anul 2009 9i pinA in prezent. De asemenea, solicitii in
copie toate contractele incheiate intre Direclia Publicd 9i firmele Polaris gi

Protan.
Dl. Viceprimar spune cd toate documentele solicitate doamna RaJ le gAse$te la Primdrie, la

doamna Vdduva.
D-na. Raj precizeazd cd le-a cerut la mapd.

Dl. Pregedinte dd cuvAntul domnului Petrescu Stelian, cet?l]ean al municipiului Motru.
Dl. Petrescu prezinti urmdtoarele probleme:

o Aleea Castanilor este nemodemizatd gi datoritd circulaliei rutiere intri praful in
apartamente;

o Au fost ficute lucrdri pentru alimentarea cu g.ue gi terenul a rlmas neamenajat dupl
finalizarea lucrdrilor;

. Cetiilenii i$i fac nevoile pe ldngd blocurile F1, F2;

. Gardul viu din aceeagi zonA este plin de gunoaie.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local Collatu Neghine Constantin.
Dl. Col{atu face cAteva solicitiri qi interpeliri:

1. Panoul de la intrarea in satul RApa trebuie reabilitat pentru cI este

ruginit gi nu se mai cunoa;te despre ce localitate este vorba.
2. Sd se facd trecere de pietoni la Ciupercd in dreptul dalelor sau ridicarea

acestora.
3. Ridicd problema gropilor din Motru, tntreb6nd dacd se face plombarea

acestora.
4. Precizeazd cI s-a inceput cositul in zona Aleii Crizantemei la

intersectia cu Calea Tismanei gi nu s-a finalizat.
5. Solicitd ca cei care sparg asfaltul pentru diferite brangamente sa repare

dupd terminarea lucrdrilor, nu doar sd punl nisip sau pimdnt fErd sd

repare asfaltul.
Dl. Primar, referitor la plombarea gropilor menJioneaze cA va transmite lista cu zonele in care

se vor face plombtrri, ci s-au scos la licitalie lucrdrile qi ele vor fi lhcute. Cu privire la cosit
precizeazd cdDirectia Publicd are un Program pe care-l va realiza.
Dl. Pregedinte precizeazd ca au fost frralizate lucrlrile de ecologizare a gropii de gunoi qi

intreabd dacd sunt probleme in ceea ce privegte executia lucrdrilor.
Dl. Primar rdspunde cd singura problemd este o alunecare de teren care a afectat pe o

distanld de aproximativ 60 de metri st6lpii de imprejmuire. Am recuperat
stdlpii, o parte din dalele gi s-a anunlat Foiectantul pentru a stabili ce este de
facut.

D[. Preqedinte dI cuvAntul domnului Latu, cetdlean al municipiului Motru.
Dl. Latu intreabl cdnd se poate rezolva problema contractului incheiat in anul 1991.

Precizeazd cd a primit doui adrese. in una dintre adrese i se comunici faptul
ce nu este terenul Primdriei iar in alta se mentioneazd cd terenul are 10 ari.

Dl. Primar il invite miercuri (02.05.2018) in audientd pe domnul Latu pentru solutionarea
problemei.

Dl. Viceprimar: - Ecologizarea gropii de gunoi nu este nereceplionate, a costat aproape 8
miliarde de lei qi are probleme. Am solicitat un document de doui luni gi nu
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l-am primit. Asta denoti faptul cd se ascunde ceva. S-a adus in disculie o
alunecare mai veche dar nu este adeverat, este o alunecare provocatd.

Dl. Primar: - Existi un proiect gi norme europene care s-au respectat. Am lucrat in zond gi

gtiu. $i domnul pregedinte Stelian cunoaqte zona $i este vorba de alunecare
de teren. Dacd dorili putem merge sd vedem. iar dacl faceli acuze trebuie sa
rispundeli. Dacd aveti impresia ci s-a intAmplat ceva puteli sesiza toate
organele incepdnd cu DNA gi p6nd unde dorili dumneavoastrd.

Dl. Viceprimar: - Este o lucrare achitatd, sau probabil achitati. in caietul de sarcini sunt
prevdzute dimensiuniie clare pentru straturile de balast, pEmdnt, nisip gi
pietriq ce trebuiau frcute. Toate acestea ajungeau la 1,90 metri. dar in
realitate sunt doar 20 de centimetri de pdmAnt. Dacd vin organele abilitate
vor vedea.

Dl. Primar: - Sn vind organele abilitate, sd ia Caietul de sarcini, Proiectul gi sd verifice!
De un an gi jumitate ciutati nod in papurd, motive pentru a face dosare
penale.

D-na Mirela Sandu ( reprezentant - Centru European pentru Promovarea Romilor) prezinti
un nou proiect cofinanlat prin programul Operalional Capital Uman pe o
perioada de 3 ani.

2. Proiect de hotirAre pentru aprobarea contului de executie al bugetului local
pentru trimestrul I al anului 2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discu{ii vd rog si vd

inscrieli la cuvint.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - La31.12.2017 ce pldli restante au fost?

- Diferenla dintre sumele veniturilor incasate qi excedentul anilor anteriori
utilizat, c6t este?

Dl. Periqoreanu: - Pld{i restante 1a31.12.2017 au fost de aproximativ 2492 miilei.
- Excedent anului 2017 cumulat cu excedentul celorlalli ani a fost de peste

164 mii lei.
Dl. Cojocaru: - Disponibil 1a31.12.2017?
Dl. Perigoreanu: - 50 mii lei, bani care s-au incasat in ultimele doud zile.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost

redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
D-na Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

3. Proiect de hotir6re privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin
suplimentare cu suma de 106,39 mii lei, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirAre a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii v[ rog sd vI

inscrieti la cuvdnt.
S-au inscris la cuvAnt domnii consilieri locali Petrescu Ilie gi Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Am ficut interpelare cu privire la zor,la de la romi qi nu s-a rezolvat

problema.
Dl. Primar: - Nu este nevoie de rectificare.
Dl. Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Se rectificd, la senAtate, cu suma de 68,6 mii lei qi cu 37,79 mii lei din

valorificarea unor bunuri. Despre ce bunuri este vorba?
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Dl. Perigoreanu: - Au fost vandute apartamentele gi este vorba de ratele ce se platesc p6n5 la
achitarea integrali a acestora. De asemenea s-au vdndut 3 sau 4 spatii in
Policlinica Motru 9i se pl5tesc rate.

Dl. Cojocaru: - Pe viitor si se menlioneze in ce constd suma, sI gtim!
Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotirdre ata cum a fost

redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (18).
D-na Secretar: - Proiectul de hotirare a trecut.

4. Proiect de hotir6re privind aprobarea documentafiei - DALI pentru obiectivul
,,Reabilitare Termici a Ciminului Social C7", inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotlrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog sf, vd

inscrieli la cuvdnt.
S-au inscris la cuvAnt domnii consilieri locali Petrescu Ilie gi Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Este un proiect bine venit pentru locatarii ciminului C7 qi pentru municipiul

Motru. Grupul nostru va vota acest proiect de hotdrdre.
Dl. Prepedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Pentru cele doud proiecte de hotdr6re sunt necesare aproximativ 200 mii lei

pentru consultanld. In condiliile in care nu ve puteli incadra in termene qi nu
reugim si accesim proiectele, pierdem banii (200 mii lei)?

Dl. Primar: - Nu. Documentaliile sunt lAcute, sunt verificate gi corespund. in situalia in care
nu s-ar aproba cererea de finanlare banii nu se pierd.

Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost
redactat. Cine este penau?

i, ,rma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

5. Proiect de hotirAre privind aprobarea documentatiei tehnice - DALI pentru
obiectivul ,,Reabilitare Ei Dotare Colegiul Tehnic Motru", ini{iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirAre a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vi rog sd vi

inscrieli la cuvAnt. Dacd nu sunt discujii supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

6. Proiect de hotirire privind acordarea unui mandat special de reprezentare a

Consiliului Local al Municipiului Motru de citre Primarul Municipiului Motru,
in dosarul nr. 120019512016* in cadrul clruia Consiliul Local are calitate de
parte, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Proiectul de hotdrAre a fost retras.

7. Proiect de hotlrAre privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Rogiufa (MIN) I, ini(iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
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Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vi rog si vI
inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

8. Proiect de hotlrire privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Roqiuta flGO) TESA, iniliator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre.

Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Daca sunt disculii vd rog si vi
inscrieli la cuvAnt. Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotlrdre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

9. Proiect de hotlrAre privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licen(ei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Roqiu(a (IGO) I, ini(iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotardre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a pirnit aviz favorabil. Dace sunt disculii vd rog sA va

inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotir6re aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

i, ,r.-" votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18),

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

10. Proiect de hotirire privind atribuirea S.C. IRIS C&V S.R.L. a licentei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Roqiu{a (IGO) I[ initiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotSrdre.
Dt. Pre$edinte: - Proiectul de hotlrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog sA va

inscrieli Ia cuvant. Daca nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

11. Proiect de hotirAre privind atribuirea S.C. ROBSPEED SRL a licenfei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale pentru traseul Motru - Cariera Roqiufa (IGO) X, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot5rAre.

DI. Preqedinte: - Proiectul de hotirire a primit aviz favorabil. DacA sunt disculii vd rog sd vA
inscrieli la cuvdnt. Dac[ nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirAre aga 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 ,,pentru" (18).

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

12. Proiect de hotirire privind atribuirea S.C.ROBSPEED S.R.L. a licentei de
traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate speciale pentru traseul Motru - Cariera Roqiufa (MII9 II, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiecrul de hotirdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. DacI sunt disculii vd rog se ve

inscrieli la cuvdnt. Daca nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotlr6re aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

13. Proiect de hotiirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasare
terasi sezonieri in Municipiul Motru, zona Parc Central - agent economic S.C.
Ghiocela Prod Com SRL, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog sA vA

inscrieti la cuvint.
S-au inscris la cuvdnt domnul Viceprimar.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - La gedinlele de comisii am solicitat documente de la doamna Vdduva gi nu

le-am primit la mapd.

D-na. Viduva: - Nu face obiectul proiectului de hotdrdre. in gedinlele de comisii am respuns
la toate intrebtuile. Suslin raportul de specialitate la proiectul de hotirAre
care are legature cu punerea in aplicare a Regulamentului pentru terasele
sezoniere (aprobat in ianuarie 2018 atAt pentru terasele ce se vor amplasa cdt

$i pentru punerea in legalitate a temselor existente). Dumneavoastrd ati
chemat agenlii economici pentru a g5si solu{ii qi a-i pune in legalitate.
Solulia am gdsit-o 9i agenlii economici pot fi pugi in legalitate. Raportul de
specialitate este frcut strict pe Regulamentul de organizare gi funclionare a

teraselor sezoniere gi pentru intrarea in legalitate. Societatea Ghiocela
soliciti intrarea in legalitate, respectiv firnclionarea terasei din Parcul
Central. Am toate documentele solicitate (anexe la Regulament).

Dl. Viceprimar: - Litigiul pentru ce a fost?
D-na. V5duva: - Nu are relevanld litigiul cu cererea depus6! Societatea doregte sd funclioneze

ca toate celelalte.
Dl. Preqedinte: - DacI nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotlrdre aqa cum a fost

redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotirf,re a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (18).
D-na Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

14. Proiect de hotirAre privind aprobarea inchirierii prin licitafie publictr a
terenului in suprafa(I de 59 m.p. situat in incinta $colii Gimnaziale nr. I Motru,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite;te proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotlrAre a primit aviz favorabil. Daci sunt disculii v[ rog sA va

inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local Sanda Ion.
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Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Trebuie sI llmurim situalia. $coala poate sd organizeze licitalii publice?
D-na. Viduva: - Cdnd a{i solicitat infiinlarea Biroului de patrimoniu bdnuiesc ci v-a1i referit

la faptul ci nu aveli specialist care sA ve ajute in organizarea ticitaliei.
$colile sunt ale noastre, in domeniul public, dar prin legea inv5llmantului
s-au dat in administrare. De fiecare datil cAnd $colile au avut o licitalie, cum
va fi aceast4 daci Consiliul Local aprobi, s-a acordat sprijinul specialigtilor
din Primirie. Eu personal am fost.

DI. Sanda: - La celelalte $coli noi le-am fEcut prelungire prin Consiliul de AdminishaJie
in baza unei cereri Corect?

D-na Viduva: - Corect, da.
Dl. Sanda: - Ce licitalie vedeli dumneavoastrd pentru un teren ce a fost inchiriat p6nd

acum gi are construclie cu autorizalie de construire? Cine liciteaz5?
D-na. Vdduva: - S.C. Leurda.
Dl. Sanda: - Noi am prelungit oamenilor prin Consiliul de Administratie 9i a fost foarte

corect qi logic.
D-na Viduva: - Am inteles cI domnul director al $colii Gimnaziale m. I Motru, pregedintele

Consiliului de Administralie al qcolii, a ficut un act adilional de prelungire.
Atunci cAnd licitez... este o diferenli fati de prelungire gi scoatere la
licitalie.

Dl. Sanda: - Ce inseamni sd licitez pe un teren ocupat de o construcrie? Dacd eu vin gi

licitez gi ca$tig licitatia ce se intAmpli cu construclia? Cineva aici a greqit.
D-na Viduva: - Eu am precizat in Raportul de specialitate cI terenul este ocupat. Domnul

Sinitescu a fAcut o declara{ie, $i-a luat angajamentul, nu Stiu exact pentru ca
domnul Viceprimar l-a consiliat, cd dacd pierde licitalia iqi va lua
construclia.

Dl. Primar: - Sd nu mai facem astfel de declaralii gi sI discutim pe proiectl DacI doamna
Vdduva incurca lucrurile de 15 ani nu mai era aici.

D-na Viduva: - Si facem totul legal, si respectim legea!
Dl. Pirvulescu: - La art.4 se menlioneazd faptul cn ,,Licitalia publicl va fi organizatd de

$coala Gimnaziald nr. I Motru...". Eu cred cI ar trebui inlocuit,de" cu,,la"
9i art. 4 sd fie ,.Licitalia publici va fr organizatd la $coala Gimnaziald nr. 1

Motru..." pentru cd noi nu avem personal specializat in licitalii.
D-na Vdduva: - Nu se poate face ceea ce solicitali pentru cA se contrazice cu HotdrArea

Consiliului Local Motru qi cu prevederile Legii nr. I - Legea
invdlimdntului. Licitalia va fi organizati de $coala Gimnaziali nr. I Motru.
Se poate face amendament de maniera cI se completeazl art. 4 ,,.. .cl
participarea unui specialist din cadrul Primdriei in Comisia de licitalie" qi se

rezolvi problema.
Dl. Pirvulescu: - Eu vreau sd fie doi specialigti de [a primdrie gi unul de la qcoald.
D-na Vdduva: - Da, puteli solicita doi specialigti pentru cd nu contravine.
Dl. Primar: - Ori de c6te ori am al,ut astfel de solicitlri le-am dat curs.
Dl. Pirvulescu: - Da, fac acest amendament ca din comisie si faci parte doi specialigti din

cadrul Primdriei.
Dl. Cojocaru: - Perioada solicitate este de 7 ani. Propun ca perioada si fie de 7 ani.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot propunerea ca durata inchirierii si

fie de 7 ani. Cine este pentru?
in urma votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de voturi

,,pentru" (18).
D-na Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Pinrrlescu ca art. 4 sd aibd urmdtorul

conlinut: ,,Licitalia publici va fi organizatd de $coala Gimnaziald nr. I
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15. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru constituirea
dreptului de servitute solicitat de societatea S.C. RCS & RDS S.A. pe terasa
clidirii unde igi are sediul S.C. UATAA S.A. Motru Ei unde este amplasati
stalia (pilon) de telefonie mobili proprietatea acestei lirme, ini(iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. [n comisii s-a propus perioada

de 2 ani 9i tariful de 200 lei/m.p./an. Daci sunt disculii ve rog sa vd inscrieJi la cuvdnt.
Dacd nu sunt disculii sau alte propuneri supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile
fhcute. Cine este pentru?

i., u.ma votului exprimat proiecful de hotiirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

D-na Secretar: - Proiectul de hot?ilAre a trecut.

16. Proiect de hotirire privind aprobarea Programului unitar de acfiune de
combatere a vectorilor qi diunitorilor din Municipiul Motru - anul 2018,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotlr6re a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vd rog s[ vi

inscrieli la cuvAnt. Daci nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotiirire aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in ur-a votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu 17 voturi
,,pentru" Ei o ab(inere (domnul consilier local Cojocaru Ion s-a ab{inut de la vot).

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

17. Proiect de hotiirire privind completarea caietului de sarcini al serviciului de
iluminat public din Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hot[rire a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog si vi

inscrieli la cuvint.
S-a inscris la cuvint domnul Viceprimar.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Nu sunt posturi de transformare ci posturi de aprindere. E o gregeali.
D-na Vdduva: - E posibil. Se va rectifica.
Dl. Pregedinte: - Daci nu mai sunt discujii supun la vot proiectul de hotdrire aga cum a fost

redactat cu menliunea ca in Anexa la hotirdre si se modifice sintagma ,,28 posturi de
transformare" cu sintagma ,,28 posturi de aprindere". Cine este pentnr?

Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Dreghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra!
Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus,
Pin'ulescu Eduard Nelu" Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Petrescu Ilie,
Petrigor Florentina Eugenia 9i Co\atu Neghinl Constantin au votat,,pentru".
Consilierii locali: Popescu Ion gi Cojocaru Ion s-au abfinut de la vot.
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Motru cu participarea a doi funclionari publici din cadrul apmatului de

^ specialitate al Primarului" . Cine este pentru?
In urma vofului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,,pentru" (18).
D-na Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdr&e cu propunerea gi amendamentul votate.

Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de

voturi ,rpentru" (18).
D-na Secretar: - Proiectul de hot?irdre a trecut.



io urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 16 voturi

''pentru" 9i 2 ,,abfineri".

18. Proiect de hotiirire privind aprobarea indicatorilor de performanlI pentru
serviciul de iluminat public din Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiechrl de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dactr sunt discujii vI rog sd vd

inscrie{i la cuvdnt. DacA nu sunt discu$i supun la vot proiectul de hot5rAre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drlghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1

Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus,
Pirvulescu Eduard Nelq Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Petrescu Ilie,
PetriEor Florentina Eugenia gi Collatu Neghin6 Constantin au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Popescu Ion 9i Cojocaru Ion s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 16 voturi
,,pentru" gi 2 ,,ab(ineri".

19. Proiect de hotir6re privind completarea Caietului de sarcini al serviciului public de
salubrizare din Municipiul Motru pentru activitatea de dezinsectie, dezinfecfie gi
deratizare, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirare.
Dl. Pre$edinte: - Proiectul de hotdrire a primit aviz favorabil. DacA sunt disculii vi rog sd vd

inscrieli la cuvAnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pregedinte: - 

^Are 
cuvAntul domnul Pirvulescu.

Dl. Pin,ulescu: - ln prima paginl la anexi apare $coala Generald nr. I qi $coala Generall nr.
2. Si fie inlocuit cuvdntul ,,General5" cu ,,Gimnaziald"! Denumirea
corectd este $coala Gimnazial5.

Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost
redactat cu menJiunea ca in Anexa la hotdrAre se se modifice sintagma ,,Generali" cu
sintagma ,,Gimnaziald" . Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (18).

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

20. Proiect de hotirire privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea Generall a Acfionarilor la Societatea
Comerciali Direcfia Publici Motru S.A. pentru Eedinfa ordinarii din data de
07.05.2018, iniliator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre$edinte citegte proiectul de hotirAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Daci sunt disculii vd rog sd vi

inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local Cojocaru lon.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Sunt de acord cu proiectul de hotlrAre dar am un amendament la art. 1. SI

se precizeze nominal reprezentanlii municipiului Motm in Adunarea
Generali a Aclionarilor la societatea Direclia Publicd Motru.

D-na Secretar: - in preambulul proiectului de hotir6re este menlionat?i hoterarea prin care au
fost desemnati domnii consilieri locali Petrescu Ilie gi Pirvulescu Eduard
Nelu ca reprezentanli ai municipiului Motru. Dacd domnul consilier
dore$te se fie nominalizali, in cuprinsul art. 1, reprezentanlii municipiului
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Motru in A.G.A. la societatea DirecJia PublicE Motru se face amendament
la art.l in sensul ci ,,Se acordi mandat special domnilor Petrescu Ilie gi
Pirvulescu Eduard Nelu, reprezentanJi ai municipiului Motru in Adunarea
Generald a Actionarilor .....". DacI domnul consilier local doregte sd fie
trecute nominal in art. 1 persoanele desemnate se poate face acest lucru.

Dl. Petrescu: - Este foarte importanti aceasti hotirdre pentru cA pe ordinea de zi a gedinlei
Direclie Publice Motru este bugetul.

Dl. Viceprimar: - $i aga este tArziu.. .

Dl. Petrescu: - Aga este. Suntem aproape la jumdtatea anului qi Direclia Publicd lucreaz6
ftri buget de venituri $i cheltuieli aprobat. Toli colegii trebuie sd votlm
aceastl hotArare pentru ca este importanta.

Dl. Primar: - Pe lAngd faptul ci este foarte tArziu si aprobim un buget de venituri gi

cheltuieli in trimestrul al II - lea- doresc sd intreb dactr este legal ca
bugetul de venituri gi cheltuieli sI fie aprobat doar de doi reprezentanli ai
Consiliului Local fird ca acesta sd fie discutat in Consiliul Local.

D-na. Secretar: - Da, este legal. De aceea am avizat de legalitate acest proiect de hotlrdre.
Dl. Primar: - Consider cd trebuia discutat in Consiliul Local gi apoi s[ mandatim

reprezentanlii municipiului sd aprobe acel buget.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot amendamentul dorurului Cojocaru.

Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Negrea Nicolae, Rat Jana Daniela,
Morega Costel Cosmin, Ardeiu R5zvan Remus, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Sanda lon,
Iorga Ion, Petrigor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin, Popescu Ion gi

Cojocaru Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Pintea Dumitru, Bulgariu Cristian, Pirvulescu Eduard Nelu gi Petrescu

Ilie. s-au ab{inut de la vot.
in ,"ma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu 14 voturi

,rpentru" qi 4 ,rabfineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamennrl aprobat. Cine este

pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (18).
D-na Secretar: - Proiectul de hoterare a trecut.

21. Proiect de hotirAre privind transmiterea materialelor pentru qedinfele ordinare
in format electronic, pe adrese de e-mail, citre consilierii locali, primar gi

secretar, iniliator - Consilier local Negrea Nicolae;
Proiectul de hotdrdre a fost retras.

22. Probleme curente:
. Adresa Asocia(iei Pensionarilor ,,Speran!a" din Municipiul Motru, inregistratl

la Consiliul Local Motru sub nr. 261110.04.2018;
D[. Pregedinte cite$te adresa care cuprinde mai multe solicitiri din partea pensionarilor.
S-a luat act.

o Adresa Polifiei Municipiului Motru nr. 329411113.04.2018, inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 398/16.04.2018;

Dl. Pregedinte citegte adresa prin care se solicitd reducerea programului de functionare, pAnd

la orele 200, a uniterilor comerciale ce au ca obiect de activitate alimenta{ie pubtic6 (baruri,
cluburi, restaurante).
Dl. Viceprimar: - Adresa sd fie direclionatd cetrc aparatul de specialitate din cadrul Primnriei

gi dacd existl cadru legal sI se inilieze proiect de hotdrdre.
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Dl. Mirqu:
Dl. Cojocaru:

Dl. Petrescu:
Dl. Primar:

Dl. Primar - inainte de a inilia proiectul de hotirAre ag dori punctul de vedere al
Consiliului Local Motru. Se pare cd mai sunt localitnli care au emis
hotdrdri in acest sens. Acesta este motivul pentru care 1in a avea punctul de
vedere al Consiliului Local.

- inainte de a spune punctul de vedere trebuie si vedem cadrul legal.
- Au program pdni dimineala pentru cd legea le permite. Agenlii economici

au dotare cu camere video gi agenJi de pazd. Fiecare se organizeazi
conform legii.

- Consiliul Local ia act de adresi. Aici nu se voteazS.
- Daci legea nu interzice o asemenea mdsurl, atunci Consiliul local poate da

o hotirAre local5 in acest sens.

- Solicitarea Poliliei este justificate. Existe zone care nu prezint?i siguranJd.Dl. Negrea:
S-a luat act.

o Raportul privind activitatea sportivi, administrativi qi financiarii a Clubului
Sportiv Minerul Motru in perioada ianuarie - decembrie 2017, inregistrat la
Consiliul Local Motru sub nr. 401/16.04.2018;

S-a luat act.

o Cererea Societlfii ROCLAFA COM S.R.L. nr, 161112.04.2018, inregistratii la
Consiliul Local Motru sub nr. 393/13.04.2018;

Dl. Pregedinte cite$te adresa prin care se solicite concesionarea prin incredinlare directi a

unui teren din domeniul public al municipiului Motru, pe durata de existenJi a constructiei.
Dl. Pregedinte: - Doamna Viduva, ce ne puteli spune legat de aceasti adresi?
D-na. V5duva: - Am primit adresa prin corespondentd. O si dau rAspuns. Dumneavoastr6

dezbate{i pentru cd v-a fost adresatii. Eu o sd dau rlspuns.
- Eu gtiu cI a fost emisA o sentinle civild definitivl pentru o acfiune aflat6 in

insta4e care a avut ca obiect ,,obligajia de a face". La fel ca qi acum, cerea
obligarea Consiliului Local sd-i aprobe concesionarea terenului.

D-na. Croce: - Pentru ce suprafati?
D-na. VIduva: - Concesionarea a fost pentru 487 m.p. pe o duratii de 49 ani. Citesc de pe o

Sentinla care mi-a fost pusl la dispozilie de consilierii juridici. Acum se

solicitd 807,32 m.p., posibil pentru toatd suprafata ocupatd de construclie
qi terasl.

D-na. Croce: - E vorba doar despre terasd gi inleleg cI exist6 un Regulament votat de

dumneavoastrd pentru a se pune in legalitate cei care au deja terase.

Aceastii societate soliciti si intre in legalitate doar cu terasa, sd

firnctioneze, nimic altceva.
D-na. Viduva: - Regulamentul permite sa intre in legalitate.
D-na. Croce: - Proiectul de la punctul 13, onoratii consilieri l-au votat cu unanimitate de

voturi. Suntem intr-o situalie identici.
D-na. Vdduva: - Este diferenJd intre concesiune gi inchiriere.
D-na. Croce: - Hotararea nr. 52, adoptatd luna trecuta, prevede concesionare prin

incredinlare directd.
D-na. Viduva: - In acea hotfuare este vorba de extindere. Conform art. 42 din legea nr.

51/1990 s-a aprobat concesionarea prin incredintare direct6. Ghiocela are

teren concesionat qi la cerere se poate aproba extinderea. Aceste precizeri
sunt vizavi de concesiune. Cat privegte proiectul de astdzi cu Ghiocel4
aici este vorba de inchiriere. Conform Regulamentului de organizare gi

funclionare a teraselor se poate aproba inchiriere teren aferent terasei in
baza documentelor anexe la acest Regulament. Cei ce indeplinesc
condiliile vor incheia contractul de inchiriere. Noi avem Regulament doar

15



D-na. Croce:

D-na. Vdduva:

D-na. Croce:
D-na. Viduva:

Dl. Cojocaru:
D-na. Vdduva:

Dl. Cojocaru:

Dl. Pregedinte:
D-na. Croce:
D-na. Vdduva:

Dl. Preqedinte:
D-na. Viduva:

pentru inchiriere, nu pentru concesiune. Acesta este rdspunsul meu gi acest
iaspuns il voi comunica in scris la cerere.

- ConsiderAnd ca nu s-ar prevala de Regulament, care ar fi impedimentul si i
se concesioneze societ[Iii terenul?

- Concesionarea se face prin licitalie public[ gi terenul trebuie si fie liber de
constructii.

- Deci sd demoleze $i apoi si construiascl?
- Eu nu spun sd demoleze. Am gisit o solulie pentru ca terasele sd

functioneze gi Roclafa nu acceptd nici aceasttr solutie. Cere altceva. Eu ca
specialist dau punctul meu de vedere, conform legii. irnpreund cu
consilierul juridic iar Consiliul Local stabilegte dacl il acceptii sau nu.

- Doamna Viduva, este diferenti intre concesionare gi inchiriere?
- Da. Este diferenJtr de prel, este diferenli de ratd (dacd prelul se pl5te$e in

rate). Noi nu suntem aici sd glsim o solulie care i-ar conveni societilii ci
suntem aici si aplicdm legea. Avem un Regulament pe care toati lumea
trebuie sdl respecte.

- Dumneavoastrd, Consiliul Local, dac6 dorili puteti da o hot?lrAre care sI nu

lind cont de punctul meu de vedere. Aveli consilier juridic.
- Roclafa poate se solicite inchirierea. ln extrasezon este un leu, din luna

septembrie pAnd in luna martie a anului urmitor. Nu este mult.
- Atri primit raspuns de la doamna Vdduva?
- Nu.
- Nu am trimis rispuns pentru cd am atteptat si dezbatd Consiliul Local

solicitarea.
- Doamna V[duva, trimiteli rispuns la cerere!
- Eu trimit rdspuns din partea PrimAriei pentnr ce s-au depus doul cereri:
una cdtre Primirie $i una citre Consiliul Local Motru. Pentru Consiliul
Local se va conse[rna in procesul verbal de $edinp dezbaterile gi va
trimite rdspuns consilierul juridic.

e Sedin(I,

o Adresa domnului Udrescu lon, inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
412118.04.2018;

Dl. Preqedinte citeqte adresa care cuprinde mai multe acuzalii.
S-a Iuat act.

o Adresa asociafiei de proprietari nr. 14, inregistratii la Consiliul Local sub nr.
417D0.04.2018.

Dl. Preqedinte cite;te adresa prin care se solicitzi demolarea unui foigor.
S-a luat act.

o Adresa inregistratl la Consiliul Local sub nr. 419n3.04.2018
DI. Pregedinte: - Adresa este anonimi.
Dl. Cojocaru: - Dacd este anonimi nu o discutim pentru cd nu avem cui sd comunicdm

rdspunsul.

Dl. Pregedinte: - Nemaifiind discutii qi nici alte prmcte pe ordinea de zi, declar inctuse
lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 26.04.2018.

Lucrdrile gedinlei au fost declarate inchise fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

\
Pregedin

Stelia sile
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