
Proces - verbal

incheiat azi 26.09.2019 cu ocazia gedinJei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen\i 17 consilieri locali din cei 19 in func{ie. Lipsesc domnii Morega Costel Cosmin qi
Drdghici Dorel. La qedin{d participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al
Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director la Direc{ia de
Cultur5, Activitdti de Sport gi Tineret, doamna V6duva Angela $ef Serviciu
C.S.P.L.P.P.M., domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finan{e, Contabilitate,
domnul Tutunaru Pavel - consilier juridic in cadrul Serviciului AsistenJd qi Proteclie Sociald,
doamna Vintilescu Elena - consilier personal al domnului Primar, domnul Matei Anton
Daniel - Consilier personal al domnului Primar, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana
Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru gi cetdfeni ai
municipiului Motru.

Publicitatea qedinfei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedinla este televizatd in direct.

Membrii Consiliului Local Motru au fost convocaJi prin Dispozi1ianr.641118.09.2019
qi anuntaJi atat telefonic cdt gi prin mesaj (SMS).
D-na. Secretar: - $edinfa este statutari, fiind prezenfi 17 consilieri locali din cei 19 in funcfie,

fapt pentru care gedinta se poate desfbgura.
- La mapd avem trei procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de

29.08.2019, procesul verbal incheiat in data de 10.09.2019 gi procesul verbal
incheiat in data de23.09.2019.

- Supun la vot procesul verbal al gedinfei ordinare din data de 29.09.2019.
Cine este pentru?

Dl. Primar: - Procesul verbal nu este complet. Am insistat ca la proiectul de hotdrAre de la
punctul 8 sd se precizeze intocmai discutiile.

D-na. Secretar: - Vi rug6m si preciza{i ce nu s-a notat.
Dl. Primar: - Sunt multe discufii.
D-na Secretar: - Domnule Primar, in momentul in care ridicali obiectii cu privire la procesul

verbal trebuie sd ne precizati cu ce anume s6-l completdm.
Dl. Primar: - La capitolul in care insistam dacd acest proiect este legal, au avut loc mai

multe disculii qi nu sunt redate in integralitate. Acum nu pot sd vd redau
pentru cd ar trebui sd fac eu procesul verbal. $edinla este inregistratd gi

doamnele de la Aparatul Consiliului Local pot sI ia inregistrarea, sd verifice
gi sd completeze acestproces verbal.

D-na. Secretar: - Am ascultat inregistrarea impreun[ cu doamna Ursoniu gi am frcut sinteza
dezbaterilor pe proiectul de hot[rdre gi tot ce s-a discutat am consemnat in
procesul verbal in sintez6. Dacd dumneavoastrd dorili sd completdm ceva
acum puteti sd ne puneJi in vedere qi completdm.

Dl. Primar: - Vi pun in vedere ci sunt prea multe.
D-na. Secretar: - Domnule Primar, procesul verbal trebuie s6-l supun aproblrii Consiliului

Local. ASa precizeazd Codul Administrativ, ci in prima gedin{6 a

Consiliului Local trebuie sd-l supun aprobdrii. Dacd aveli modific5ri sau

completlri cu privire la procesul verbal vi rog si le faceli ca sd putem sI le
consemndm acum in procesul verbal.

Dl. Primar: - Supuneli-l la vot!
D-na. Secretar: - Supun la vot procesul verbal al qedin{ei ordinare din data de 29.08.2019.

Cine este pentru?
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in urma votului exprimat procesul verbal din data de 29.08.2019 a fost
votat cu 12 voturi ,,pentru" qi 5 ,rab{inerirr.

D-na. Secretar: - Procesul verbal a fost aprobat.
- Supun la vot procesul verbal al gedintei extraordinare de indatd din data de

10.09.2019. Cine este pentru?
in urma votului expiimat procesul verbal din data de 10.09.2019 a fost

votat cu 15 voturi ,rpentru" qi 2 ,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Supun la vot procesul verbal al gedinlei extraordinare de indatd din data de

23.09.2019. Cine este pentru?
in urma votului expiimat procesul verbal din data de 23.09.2019 a fost

votat cu 13 voturi ,,pentru" gi 5 ,rabfineri".

D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, v[ rog sd prelua]i lucrlrile qedinfei.
Dl. Preqedinte: - inainte de a supune la vot ordinia de zi precizez cdam inaintat o solicitare

domnului Primar pentru a ne motiva de ce ora gedinJei este 200 1t+00;. Am
primit rdspuns cI regulamentul de organizare gi functionare al Consiliului
Local Motru este intocmit in baza Legii nr. 2151200I qi c[ in luna
septembrie au fost convocate 3 (trei) gedin(e extraordinare de indatd la
orele 1600, gedinfe de la care au lipsit foarte mulli consilieri locali, motiv
pentru care domnul Primar a considerat oportun convocarea Consiliului
Local la o altd or5.

Dl. Cojocaru: - Domnule Preqedinte, legat de aceastd problemS, regulamentul de organizare
gi funclionare al Consiliului Local trebuie revizuit in termen de 90 de zile
de la intrarea in vigoare a Codului Administrativ. Dac[ Codul
Administrativ a fost publicat in Monitorul Oficial in 5 iulie 2019 termenul
se implineqte in 5 octombrie 2019. Deci regulamentul de organizare qi
funcJionare a Consiliului Local este incl in vigoare. Ora menlionatd in
regulament pentru gedinfele ordinare este 1600.

- La art. 134 din Codul Administrativ se precizeazd cd membrii Consiliului
Local sunt convocafi in funcJie de prevederile regulamentului de
orgarizare gi funclionare a Consiliului Local. Domnul Primar a frcut un
abuz convocdndu-ne la ora 1400 gi nu 1600.

- Primarul stabilegte data, ora qi locul dar in condiliile prevederilor
regulamentului.

Dl. Primar: - Am respectat Regulamentul. Dacd incilcam vreo prevedere legal5 nu aveam
viza de legalitate.

Dl. Cojocaru: - Tot laart.134, alin 5 se precizeazd,cd,trebuie comunicatd data, ora qi locul.
Dl. Primar: - Am precizat.
Dl. Cojocaru: - in vechiul Regulament este trecutd data, ora gi locafia.
DI. Primar: - Primarul convoacd gedinfa ordinar6 qi precizeazd data, ora qi locul.
Dl. Cojocaru: - La art. 123 se precizeazd cd pregedintele de gedinfi asigur6 menlinerea

ordinii in condiliile regulamentului de organizare qi funcfionare.
Dumneavoastrd ce faceti, domnule Pregedinte, de ce nu respectaJi ordinea in
condiliile regulamentului?

Dl. Preqedinte: - Respect ordinea in timpul gedinfei.

Dl. Cojocaru: - $i a convoclrii, nu numai in timpul gedin{ei.

Dl. Pregedinte: - Tot ne int6lnirlm. Discutdm.
Dl. Cojocaru: - Doamna Secretar poate sd spun6 dacd este corect sau nu.

D-na. Secretar: - Eu am avizat de legalitate dispozilia de convocare a Consiliului Local,
coroborat cu legislafia specificI.

Dl. Cojocaru: - Noi am venit la gedinf[ pentru a ardta domnului Primar cd respect6m o

ordine gi o disciplind, dar sd nu se int6mple permanent acest lucru.
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Dl. Pintea: - il intreb pe domnul Cojocaru, Pregedintii de comisii, tot prin regulament, de
ce nu respecti data qi ora c6nd trebuie sE venim ? Tot in regulament scrie.

Dl. Cojocaru: - Nu a1i citit bine. Preqedintii de comisii convoci dupd regulamentul de
or ganizarc g i funcli onare.

Dl. Pintea: - Da, qi cum trebuia?
Dl. Primar: - Obligaliile alegilor locali sunt sd r[spundd nevoilor gi sd decidi pentru

comunitate.
Dl. Cojocaru: - Sper sd fie ultima datd cdnd ne convocali la aceastd ord.
Dl. Primar: - Convocarea gedinJei ordinare este numai apanajul primarului.
Dl. Popescu: - Cu respectarea regulamentului, domnule Primar.
Dl. Primar: - Cu respectarea legilor qi regulamentului.

Dl. Preqedinte citegte Dispozilia de convocare a Consiliului Local Motru in qedin]6 ordinarl
publicd in data de 26.09 2019, orele 1400, ce se desfbgoar[ in sala de Consiliu, avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea suplimentlrii statului de funcfii al
Spitalului Municipal Motru valabil cu data de 01.04.2019, ini{iator Primar-
Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea actului adi{ional nr. 3 la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Motru nr.
4489115.02.2011 gi completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirire privind alocarea sumei de 10000 lei pentru organizarea unei
agape creqtine prilejuite de sirbEtorirea hramului Catedralei Ortodoxe Motru -
Sfinta Cuvioasa Parascheva, inifiator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotir6re privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare
pentru incllzirea locuinfei in completarea celor acordate de stat,
famitiilor/persoanelor singure vulnerabile , care utilizeazl energie termicl in
sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece 01. noiembrie 2019 - 3l
martie 2020 , inifiator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea
imobilului Clubul Copiilor qi Elevilor Motru qi a terenului aferent de la
Ministerul Educafiei Nafionale in domeniul public al Municipiului Motru,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune nr.12114.07.2005 a terenului in suprafafa de 90 mp
din Municipiul Motru, zona str. Minerului - bI.Js - Aleea Plopului, cu destina{ia
cosmeticl, coafurfl, comerf, inifiator Primar - Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru mutarea
conductei de agent termic de pe terenul proprietatea d-lui MIrIqescu Radu pe
terenul proprietatea Municipiului Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

8. Proiect de hotiir0re privind acordarea normei de hrani personalului Polifiei
Locale Motru pe anul 2019 , inifiatori consilierii locali - Morega Costel Cosmin,
Petrescu llie, Cojocaru lon, Popescu lon, Sanda Ion;

9. Proiect de hotirAre privind alegerea preqedintelui de qedin{I pentru a
conduce lucririle qedin{elor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni
octombrie, noiembrie qi decembrie 2019, ini{iator consilier local - Sanda lon ;

lO.intrebIri qi interpel5ri;
ll.Probleme curentel
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Dl. cojocaru: - Propun ca punctul 8 de pe ordinea de zi sd devinE punctul l.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului cojocaru. cine este pentru?
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile, $urlin Marilena, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Collatu Neghind Constantin, Petrigor
Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie au votat,,pentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela, Iorga Ion gi Sanda Ion s-au abfinut de la vot.

in ,r.-a votului exprimat propunerea a fost votatilcu 10 voturi,pentru" qi 7
,,ab{ineri" .

D-na. Secretar: - Propunerea a indeplinit numdrul de voturi.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu propunerea domnului Cojocaru. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de voturi

,rpentru".

1. Proiect de hotlrire privind acordarea normei de hrani personalului Polifiei
Locale Motru pe anul 2019 , inifiatori consilierii locali - Morega Costel Cosmin,
Petrescu llie, Cojocaru lon, Popescu lon, Sanda Ionl

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot6r0re.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotlr6re a fost discutat in comisii qi a primit aviz favorabil la comisiile

nr.|,2,3 qi 6 qi aviz nefavorabil la comisiile nr.4 gi 5. Dacd" nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrdre. Cine este pentru?

D-na. Secretar: - S-a ftcut un amendament.
Dl. Bulgariu: - Este un amendament aici.
Dl. Preqedinte: - Nu v-afi inscris la cuvdnt.
D-na. Lonea: - Regulamentul a fost fbcut gi este la map5.
Dl. Pregedinte: - Numlrali voturile!
D-na. Secretar numdrd voturile.
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile, $urlin Marilena, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Iorga Ion, Collatu Neghind Constantin,
Petriqor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1

Jana Daniela gi Sanda Ion s-au ab{inut de la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re a fost votat cu 11. voturi

,rpentrutt qi 6 ,rabfineri" .

D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre a indeplinit numdrul de voturi pentru adoptarea
hotdrdrii.

Au plrdsit sala consilierii locali: Popescu Ion, Cojocaru Ion, Collatu Neghin6
Constantin, Petrigor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie, fiind prezen\i 12 consilieri locali.
D-na. Secretar - Proiectul de hotdr6re privind preluarea imobilului Clubul Copiilor qi

Elevilor Motru qi a terenului aferent nu va fi discutat avdnd in vedere cd
nu este cvorum, fiind necesard majoritatea calificatd pentru adoptarea
hotdr6rii.

D-na. Sala - Domnule Preqedinte dorim sI ne inscriem la cuvdnt.
Dl. Preqedinte: - Cu ce problemd?
Dl. Sala: - In legdturd cu cesiunea garsonierei pe care o delinem.
Dl. Pregedinte: - Este proiect de hotdr6re pe ordinea de zi?
D-na. Sala: - Nu cred cd este.

Dl. Sala: - Nu a vrut sd-l facd doamna Secretar.
Dl. Pregedinte: - De ce nu a vrut?
D-na. Sala: - Acest lucru dorim sI qtim gi noi.
Dl. Sala: - Doamna Secretar, de ce nu ali vrut sd facefi proiectul de hotdrdre?
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D-na. Secretar:

Dl. Sala:
D-na. Sala:
Dl. Pregedinte:

Dl. Sala:

D-na. Secretar:

Dl. Sala:

D-na. Secretar:

Dl. Primar:
Dl. Ardeiu:
D-na. Vdduva:
Dl. Ardeiu:
D-na. Vdduva:

Dl. Sala:
D-na. Vdduva:

Dl. Ardeiu:
D-na. Vdduva:

Dl. Preqedinte:
D-na. V6duva:

- Nu am spus c[ nu vreau s6-l fac. Am spus cd poate fi trimis acel proiect de
hotlrAre in comisiile de specialitate insi eu nu-l voi aviza de legalitate
av6nd in vedere cd nu sunt intrunite condiliile de legalitate.
- Care condilii?
- Nu vrem nimic ilegal. Vrem sd facem cesiunea.
- $tiu situafia. Bine puneti problema, dar dac6 nu am proiectul aici nu am ce

face.
De ce nu este? Cum se dd drumul, domnule Preqedinte, la acel proiect de

hotdrdre?
- Acel proiect de hotdrire nu intruneqte condifiile de legalitate avind in
vedere cd dumneavoastrd ati devenit proprietar.
- De ce tine{i dosarul la dumneavoastrd? AveJi dreptul sE Jinefi la

dumneavoastrd actele depuse, sd nu le dali drumul sI meargd?
- Domnule Primar, v-am cerut sd trimiteli in comisiile de specialitate
proiectul de hotdrAre gi documenta[ia?
- Fdrd viza de legalitate nu trimit.
- Doamna Vdduva, dumneavoastrd gtili despre ce este vorba?
- Da.
- SpuneJi-ne, vd rog, gi noud.
- Cererea de cesionare locuin!6 este din luna iunie. A fost in disculia
Consiliului Local in gedinta din luna iunie qi a fost respinsd. A revenit cu
cerere, in perioada in care am fost in concediu, in care se ptecizeazd" cd"

doreqte sd cesioneze la sora doamnei Sala, care este trecutd in contract.
- Are qi domiciliul pe garsonierd.
- Am intocmit raportul de specialitate la proiectul de hotdrAre. Am primit o
adresd de la doamna Secretar, inainte de qedin{ele de comisii, gi am
rdspuns la acea adresd legat de faptul cd s-a respectat regulamentul. Se
face trimitere la regulamentul privind criteriile de analizd in vederea
solutiondrii cererilor de atribuire a locuintelor convenabile, administrare,
exploatare gi inchiriere, aprobat cu contract cadru.
- Fac precizarca cd regulamentul a fost respectat avdnd in vedere cdla art.
27 din regulament se precizeazd: ,,Contractul de inchiriere poate fi, reziliat
pe durata derulSrii contractului (in timp ce este in vigoare) din iniJiativa
unilaterald a proprietarului, respectiv administratorul fondului locativ dacd
titularul contractului de inchiriere sau un membru al familiei dob6ndeqte in
proprietate un spatiu locativ."
- Deci ,,poate" fi reziliat contractul de inchiriere dacd se dobdndegte o
proprietate.

- $i au dobAndit o proprietate?
- Au dob6ndit o proprietate. Dar nu este imperativ sd reziliem. Cu acordul
dumneavoastrS se poate face cesiunea pentru cd este contract de inchiriere
in vigoare, valabil p6nd in aprilie 2020.
- Mergem qi la contractul cadru de inchiriere aprobat de dumneavoastrd
prin HCL in anul 2018. La art. 13 ,,Obligatiile chiriagului", alin. 18 se

precizeazd: ,,s[ nu cedeze folosin]a altor persoane dec6t celor mentionate
in contract." Doamna este in contract.

- Ce spune doamna este esenJial.
- Este sau nu este esenlial, eu am venit cu documente sd v5 spun punctul
meu de vedere pe care l-am suslinut in raportul de specialitate.
- Doamna Seuetar nu poate s5-i dea viza de legalitate pentru c[ am in]eles
cd ddngii au proprietate.
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D-na. V[duva:

D-na. Secretar:
Dl. Preqedinte:
D-na. Secretar:
Dl. Preqedinte:
D-na. Vdduva:

Dl. Preqedinte:

D-na. Viduva:

- Poate sd" rezilieze contractul proprietarul sau administratorul fondului
locativ in situalia in care titularul contractului sau alt membru dobdndeqte
in proprietate o locuintd. Poate, nu este imperativ.
- Am o altd opinie decdt doamna Vdduva.
- Vd certali gi cad victime oamenii...
- Eu nu mi cert, eu rEspund de semndtura pe care o dau.
- Se ceartd functionarii prim[riei qi cad victime niqte oameni.
- Domnule pregedinte, eu am venit cu documente sd prezint punctul de
vedere.
- Am in{eles. Aq zice sa-l bdga}i pe ordinea de zi luna viitoare qi sd fim mai
ingdduitori.

- Eu am motivat, sus{in precizdrile mele cu documente qi nu este obligatoriu
sd voteze Consiliul Local sau sd semneze doamna Secretar. Eu imi suslin
punctul de vedere.

2. Proiect de hotirire privind aprobarea suplimentlrii statului de func{ii al
Spitalului Municipal Motru valabil cu data de 01.04.2019, inifiator Primar -
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotir6re.
Dl. Preqedinte : - Proiectul de hotdrdre a fost discutat in comisii gi a primit aviz favorabil la comisiile

de specialitate. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aqa

cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1

Jana Daniela, Iorga Ion gi Sanda Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile qi $urlin Marilena s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu 7 voturi
,rpentru" gi 5 ,rabJineri" .

Dl. Primar: - Sunt posturi cerute in Consiliul Local. S-au fEcut toate demersurile pentru
ocuparea 1or.

Dl. Mirgu: - O s[ motivez refuzul. Nu avem nimic impotriva proiectului de hotdrAre, ci
vizavi de nerespectarea regulamentului de organizare gi funclionare care
stipuleaz6 foarte clar c[ gedin]ele ordinare ale Consiliului Local se {in in
ultima joi din lund la orele 1600. Eu nu mi ablin la proiect...

Dl. Preqedinte: - inlelegem cd votul dumneavoastrd nu are legdturd cu proiectul de hotdrdre.
Dl. Mirqu: - Da.
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a indeplinit numdrul de voturi pentru adoptarea

hotdrdrii.

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea actului adi{ional nr. 3 la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Motru nr.
4489115.02.2011 qi completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru , ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot[rAre.
Dl. Pregedinte : - Dacd sunt discutii vd rog sd vi inscrieti la cuv6nt. Daci nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost redactat. Cine este

pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1

Jana Daniela, Iorga Ion gi Sanda Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile qi $urlin Marilena s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu 7 voturi
,rpentru" gi 5 ,rab{ineri" .
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Dl. Mirgu: - Aceeaqi motiva{ie.
D-na. Secretar: - Proiectul de hot6rdre nu a indeplinit numlrul de voturi pentru adoptarea

hotirdrii.

4. Proiect de hotlrire privind alocarea sumei de 10000 Iei pentru organizarea unei
agape creEtine prilejuite de sirbltorirea hramului Catedralei Ortodoxe Motru -
Sfinta Cuvioasa Parascheva, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot[r6re.
Dl. Preqedinte : - Dacd sunt discufii vd rog s[ vd inscrie]i la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela, Iorga Ion gi Sanda Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rizvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile gi $urlin Marilena s-au ab{inut de Ia vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrfire a fost votat cu 7 voturi
,rpentru" gi 5 ,rab{ineri" .

Dl. Primar: - Aceeagi motiva{ie?
Dl. Mirgu: - Da.
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a indeplinit numdrul de voturi pentru adoptarea

hotlr6rii.

5. Proiect de hotlrire privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare
pentru incllzirea locuinfei in completarea celor acordate de stat,
familiilor/persoanelor singure vulnerabile , care utilizeazl energie termicl in
sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece 01 noiembrie 2019 - 3l
martie 2020 , ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot[rdre.
Dl. Pregedinte : - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrieJi la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii

supun la vot proiectul de hotirdre a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra[
Jana Daniela, Iorga Ion gi Sanda Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile qi $urlin Marilena s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrfire a fost votat cu 7 voturi
,,pentru" qi 5 ,rabfineri" .

D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre nu a indeplinit numirul de voturi pentru adoptarea
hotirdrii.

6. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea
imobilului Clubul Copiilor qi Elevilor Motru Ei a terenului aferent de la
Ministerul Educafiei Nafionale in domeniul public al Municipiului Motru,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte: - Nu este cvorum pentru a fi discutat.

7, Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune nr. 12114.07.2005 a terenului in suprafafa de 90 mp
din Municipiul Motru, zona str. Minerului - bl.Js - Aleea Plopului, cu destinafia
cosmeticl, coafurl, comerf, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre.
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Dl. Pregedinte : - Daci sunt discutii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost redactat. Cine este
pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela, Iorga Ion qi Sanda Ion au votat rrpentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rlzvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile qi $urlin Marilena s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 7 voturi
,rpentru" qi 5 ,rab(ineri" .

D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre nu a indeplinit numdrul de voturi pentru adoptarea
hotdrdrii.

8. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru mutarea
conductei de agent termic de pe terenul proprietatea d-lui Miriqescu Radu pe
terenul proprietatea Municipiului Motru, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotlrdre.
Dl. Preqedinte : - Dacd sunt disculii vI rog sd v[ inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discu]ii

supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela, Iorga Ion qi Sanda Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu R6zvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile gi $urlin Marilena s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 7 voturi
,,pentru" qi 5 ,rab{inerio' .

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre nu a indeplinit numdrul de voturi pentru adoptarea
hot[rdrii.

9. Proiect de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedin{I pentru a
conduce lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni
octombrie, noiembrie qi decembrie 2019, ini(iator consilier local - Sanda Ion;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Pregedinte : - Vd rog sd facefi propuneri.
Dl. Fotescu: - Propun pe domnul Negrea.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hotdrdre cu

propunerea ftcutd. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1

Jana Daniela, lorga Ion qi Sanda Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rizvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile gi $urlin Marilena s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 7 voturi
,,pentru" gi 5 ,rab{inerit' .

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a indeplinit numdrul de voturi pentru adoptarea
hot[rdrii.

10. intrebiri qi interpel5ri;
11. Probleme curentel

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile gedin(ei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de 26.09.2019, fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

$EDINTA,
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