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Proces - verbal

incheiat azi 26.10.2017 cu ocazia gedintei ordinare publice a Consiliului Local Motnr.
Sunt prezenti l8 consilieri locali din totalul de 19 in functie. A lipsit doamna consilier

local Ra1 Jana Daniela. La qedinltr participa domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar -
Stroescu Gina domnul Popescu Daniel - Director Directia de Cultur6, domnul CorcoalE
Eugen - Administrator special la S.C. UATfud{ Motru S.A., doamna Viduva Angela - $ef
Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca Valeria - $ef Serviciu Asistenld Sociald , domnul
Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica qi

Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul
Nebunu Vasile - delegat sAtesc pentru localitatea Rogiu!4 domnul Hoar6 Gheorghe - delegat
sdtesc pentru localititile Insurdlei 9i Leurda 9i cetii{eni ai municipiului Motru.
D-na Seoetar: - $edinla este statutare, fiind prezenli 18 consilieri locali din cei 19 in funclie,

fapt pentru care lucr[rile pot incepe.
- La mapl avem douf, procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de
28.09.2017 qi procesul verbal incheiat in data de 11.10.2017. Daci sunt

completiiri sau modificiri cu privire la cele doui procese verbale vI rog si le
faceJi.

r Supun la vot procesul verbal incheiat in data de 28.09.2017 Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 28.09.2017 a fost votat cu

unanimitate de voturi,,pentru"(l 8).

o Supun la vot procesul verbal incheiat in data de 11.10.2017. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 11.10.2017 a fost votat cu

unanimitate de voturi,,pentru"(l 8).

D-na Secretar: - Domnule Pregedinte, vd rog si preluati lucrdrile $edinlei.
L-a qedinla a venit gi doamna consilier local Ra1 Jana Daniel4 fiind prezenti toli cei 19

consilieri in firnc1ie.
Dl. Pregedinte: - In temeiul art.39, alin.l din Legea administratiei publice locale, nr.

21512001, republicatil 9i actualizati, se convocitr Consiliul Local Motru in
gedinlt ordinarl publicS, in data de 26 octombrie 2017, orele 16m, in sala
de Consiliu, avind la

Ordinea de zi
Proiect de hotdrAre privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la
Spitalul Municipal Motrq iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdr6re pentru aprobarea contului de executie al bugetului local la
29.09.2017, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotlr6re privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 pin suplimentare
cu suma de 142 mii lei, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotir"are privind participarea UAT Municipiul Motru in cadrul Programului
Operalional Capacitate Adminisrativa 2014 - 2020 cu proiectul,, Performanla 9i
calitate in administratia publicd localS din Municipiul Motru" qi asigurarea contribuliei
de la bugetul local pentru finantarea proiectului, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotirdre privind inregisfiarea audio - video a qedinlelor Consiliului Local al

Municipiului Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotirdre pentru actualizarea Stmtegiei locale privind alimentarea cu energie

termicd in sistem centralizat a Municipiului Motru" iniliator - Primar Jianu Gigel;
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7. Proiect de hotirdre privind modificarea Planului de Ordine ti Siguranle Publicd al
Municipiului Motru prin renunfarea asigurlrii pazei la cele doui obiective aflate in
administrarea S.C.Direclia Publici Motru S.A, respectiv ,,Stalie de sortare fi transfer"
qi ,,Zona Agrement -$trand", iniliator - Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ,,Programului de mdsuri pentru prevenirea gi

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros,
noiembrie 2017 - martie 2018" , iniliator- Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotirire privind acordarea unor ajutoare sociale lunare pentru inc5lzirea
locuinlei cu energie termicl din bugetul local in perioada sezonului rece 01.11.2017 -
31.03.2018, iniliator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotdr.ire pentru completarea Regulamentului privind organizarea qi

desfdqurarea actividlilor comerciale qi a serviciilor de piatd in Municipiul Motru
aprobat prin H.C.L.nr. 170126.11.2015 qi modificat prin H.C.L.nr. 11129.01.2016,
respectiv capitolului II, lit.B 9i capitolul III, lit. B , iniliator- Primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hotiir6re privind suslinerea firnclionErii secliei exteme din Motru a $colii
Populare de Arti Tdrgu Jiu cu disciplinele picturd qi vioarl, iniliator - Primar Jianu
Gigel;

12. Proiect de hotinire privind aprobarea schimbului de locuinle intre apartamentul nr. 1,
scara B, bloc T2 qi apartamentul nr.5, scara C bloc M8, ambele locuinle tip ANL,
iniliator - Primar Jianu Gigel;

13. Proiect de hotir.ire privind acordul Consiliului Local Motru pentru brangarea la releaua
de gaze a locuinfei aflate in blocul T12, scara C, apartamentul nr. 2, Bulevardul
Trandafirilor, proprietate privatii a Municipiului Motrg locuinld defnute cu contract de
inchiriere de citre domnul Iskandarani Jamal, iniliator - Primar Jianu Gigel;

14. Proiect de hotiir6re privind modificarea componenlei comisiei de validare a C.L.Motru
gi a comisiilor de specialitate ale C.L. Motru nr. 3 qi 6, iniliator - consilier local Collatu
Neghind Constantin;

15. Intreblri qi interpeldri;
16. Probleme curente:
r Adresele SC UATAA MOTRU SA inregistrate la Consiliul Local Motru sub nr.

924104.10.2017 gi 980/10. 10.201 7;
. Adresa societilii Direclia Publicd Motru S.A., inregistratil la Consiliul Local Motm sub

nr.976109.10.2017:'
o Adresa Oragului Novaci, inregistratd la Consiliul Local Motru sub nr.926/04.10.2017;
o Adresa Colegiului Tehnic Motru, inregistratA la Consiliul Local Motru sub

nr.l0l9/ 18.10.2017;
. Adresa Automobil Club RomAn, inregistratii la Consiliul Local Motru sub

nr.984112.10.2017:'
o Adresele Asocialiei de Dezvoltare ADIA Gorj de inaintare a Hotiirdrilor nr. 1l qi nr.l2

din 12.10.2017, inregistrate la Consiliul Local Motru sub nr.l025l19.10.2017 9i nr.
1026/19.10.2017"

Dl. Pregedinte: - in afara ordinii de zi mai avem:
o Proiect de hottrrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare

cu suma de 372 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Primar: - Proiectul de hotirdre cuprinde modificlrile cerute de dumneavoastrd in gedintele

de Comisii ale Consiliului Local Motru qi inlocuiegte proiectul de rectificare a
bugetului de la pozilia 3 din Convocator.

o Adresa APAREGIO Gorj S.A. inregistrati la primirie sub nr. 36805/25.10.2017 9i la
Consiliul Local Motru sub nr. 1036126.10.2017 ;

o Cerer'irrdoamnei Surdu Ana, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
rc33n4.fi.20t7.



Dl. Viceprimar: - Propun ca punctul nr. 15 de pe ordinea de zi si fie primul, sunt cetAreni Ei
poate se $trbesc, sd nu stea prea mult.
D[. Pregedinte: - Supun la vot Ordinea de zi cu adresa APAREGIO, cererea doamnei Surdu 9i

^ cu propunerea domnului Viceprimar. Cine este pentru
In urma votului exprimat Ordinee de zi a fost votattr cu 13 voturi ,,pentru'.

Dl. Preqedinte: - Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.

f. intrebnri gi interpeliri;
Dl. Preqedinte: Cine doreqte si se inscrie la cuvdnt?
S-au inscris la cuvdnt consilierii locali: Morega Costel Cosmin, PetreiEor Florentina Eugeni4
Pinulescu Eduard Nelu, Petrescu Ilie, Negrea Nicolae, Stelian Vasile, Cojocaru Ion, Collatu
Neghini Constantin, delegatii sete$ti: Hoard Gheorghe, Nebunu Vasile ii dintre cetAleni
domnul Simionescu DhnuJ.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - O sd md refer la Informarea adusi spre Etiin{d consilierilor locali PNL ce

contine rdspunsul la documentul dumnealor adresat Instituliei Prefectului
judelului Gorj cu privire la Hot?irArea Consiliului Local Motru pentru
aprobarea tarifelor orare medii pentru calculul devizelor in activitatea S.C.
Direclia Publici Motru S.A. incepAnd cu 01.09.2017. Dau citire Informirii
qi apoi o sd las originalul la Aparatul Permanent.. Consilierii PNL au fost
dezinformali. Un exemplar inmdnez la fiecare consilier PNL.

Dl. Viceprimar dd citire in parte a InformErii Ei Roagd sd fie consemnat tot conlinutul
informdrii in procesul verbal.

Informare ,,Spre gtiinti consilierilor locali PNL
Referitor la documentul semnat de dumneavoastrd adresat Instituliei Prefectului

judeplui Gorj privind adoptarea Hot6r6rii Consiliului Local Motru pentru aprobarea tarifelor
orare medii pentru calculul devizelor in activitatea S.C. Direc{ia Publica Motru S.A. incepdnd
cu 0l .09.2017, precizim urmAtoarele:

l.S-a sustinut in acel document ci proiectul de hot6r6re, a cirui expunere de motive a
fost inregistrat6 pe data de 25.08.2017, devenit Hotfuarea nr. 145/31 .08.201 7 nu a beneficiat de
un raport de specialitate, aparatul de specialitate al consiliului gi doamna secretar au comis
abuz in servicirl folosind ca raport de specialitate un raport al ;efului de serviciu CSPLPPM
713116.08.2017, raport pentru un alt proiect, care nu a mai fost intocmit.

Domnilor consilieri PNL, vi atragem atenlia ca ali semnat un document ce conJine
date neconforme cu realitatea.

Domnul primar Gigel Jianu a intocmit Proiecrul de hotiirAre privind aprobarea tarifelor
orare medii pentru calculul devizelor in activitatea S.C. Directia Publicd Motru S.A. incepAnd
cu 01.09.2017, identic cu cel iniliat de consilierii locali.

La Proiectul de Hotinire domnul primar a intocmit Expunerea de motive rr.
703107 .08.2017 , iar Raportul de specialitate ra. 713/16.08.2017 a fost intocmit de doamna
Vdduva Angela.

Proiectul de Hotlrire a fost avizat de legalitate de secretar, insi primarul degi a
intocmit Expunerea de Motive a refuzat sA- I mai semneze in calitate de iniliator.

Direclia Publica Motru SA a inaintat propunerea de tarife in vederea inilierii unui
Proiect de Hotdrdre inci din data de 05.07.2017, insolite de fundamentdri gi anexe, aceasta
fiind inregistratii prin adresa nr. 6394105.07.2017.

Intrucdt domnul primar nu a iniliat gi nu a propus Consiliului Local Motru
aprobarea tarifelor in gedinta ordinari din luna iulie 2017, in data de 03.08.2017 a avut loc o
disculie la sediul primlriei Motru la care au participat membrii Consiliului de Administrate,
directorul general, salariali gi reprezentanli ai sindicatelor.

In urma intrevederii arute in biroul domnului primar, la solicitarea sa, s-a inaintat din
nou, cu adresa nr.7016104.08.2017, propunerea de modificare a tarifelor, insoliti de anexele
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reprezentend fundamentarea acestora, pentru a fi repus in termen domnul primar in
vederea inifierii proiectului de hotirire.

In baza propunerii inaintate cu adresa nr.7016104.08.2017, domnul primar a intocmit
Expunerea de Motive nr. 703/07.08.2017, iar Raportul de specialitate nr. 713l16.08.2017 a fost
intocmit de doamna Vaduva Angela.

Raportul de specialitate este favorabil propunerii de modificarea de tarife al Direcliei
Publice Motru SA, motivat de faptul ca tardele pructicate au fost aprobate in 2015, iar
acestea lrcbuie corelote cu creslerile saloriale, creSteri ce provin din crc$lerea salariului
minim pe economic, din anul 2015 pind in prezent.

Tarifele propuse spre aprobare prin Raportul de Specialitate, urmau sa fie aplicate din
0l .09.2017, conform celor menlionate de doamna Vaduva Angela.

Domnul primar, in opinia noastr6" a comis un abuz.
Dupa ce a inilial Proiectul de Hot6rdre, s-a razgandit gi a refuzat str mai semneze

proiectul degi acesta purta viza de legalitate a secretarului, avea Expunere de motive, Raport de
specialitate favorabil qi documentele justifi cative aferente.

A initiat insa, un alt proiect, cu c6teva minute inaintea gedinlei comisiilor de
specialitate care au alut loc in data de 23.08.2017, intocmind o alta Expunere de motive
privind ajustarea prefurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C.
Direclia Publicd Motru SA.

Av6nd in vedere cd doamna Vaduva Angela nu se afla la serviciu, a redactat un Raport
de specialitate ce a fost semnat in numele doamnei vaduva Angela de domnul Milca
Constantin-

in cuprinsul Raportului de specialitate sunt prezentate tarifele aferente activitifii
de colectat, sortat, transport gunoi menajer populalie gi societafi, instr se mentioncaztr in
preambul, ca temei legal pentru aprobarea prelurilor/tarifelor Adresa nr. 7016104.08.2017,
inregistrat?i la consiliul Local Motru sub nr. 696/04.08.2017, prin care S.c. Direclia publici
Motru S.A. a solicitat modificari de tarife.
Aceasta este realitatea domnilor consilieri PNL.

Sd fim obiectivi gi sd analizam cu discemdmiint situatia.
$i domnul Jianu Gigel trebuie sd respecte legea chiar dac6 este primar.
Care a fost considerentul pentru care a refitzal si mai semneze Proiectul de Hotdriire gi

sd- I supund aprobtrrii Consiliului Local Motru, conform Legii nr. 215/2001?
In baza cirei fundamentiri a iniliat alt Proiect de Hotarare?
SI analizam Raportul de specialitate nr. 737123.08.2017 la Proiectul de Hotirdre gi veli

observa cr acesta reprezint?i o reluare a Expunerii de motive nr. 736t23.0t.2017 a domnului
primar. insd cu trimitere la propunerea de modificare a tarifelor inaintate cu adresa nr.
7016104-08.2017 a Directiei Publice Motru SA.

Cine a fundamentat tarifele la colectat, sortat, transport gunoi menajer inserate in
Expunerea de m otive 736123.08.2017?

Legea nr. 21512001 ii conferi domnului primar atribulii privind fundamentarca unor
tarife aferente unei societdli comerciale infiinlatii de Consiliul Local Motru?

A respectat domnul primar Gigel Jianu prevederile Ordinului nr. 10912007?
A justificat domnul primar, cu argumente legale, motivul pentru care nu s-a prezentat la $edinla
ordinara convocata de dAnsul?

2. Cu privire la afirmalia ca s-ar fi comis ilegalitlli la redactarea Hotlrdrii nr.
145131.08.2017, in sensul ci in preambulul hotdrdrii a fost inserat nr. expunerii de motive al
domnului primar, respectiv m. 703107.08.2017 qi raportul de specialitate nr . 713116.08.2017.

Domnilor consilieri PNL, acest fapt confirmd ceea ce am prezentat mai sus gi
demonstreazd abuzul de drept al domnului primar Gigel Jianu.

Concret, a inifiat Proiectul de Hotarare, a intocmit Expunerea de motive inregistratA sub
nr. 703/07.08.2017, s-a intocmit Raportul de specialitate favorabil, insi a refuzat apoi si-l
semneze.
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Dumneavoastre sustinef cA raportele de specialitate intocmite de doamna Viduva Angela
sunt legale doar cind sprijini inifiativa domnului primar?

Ne intrebam, care este rationamentul domnului primar? cine il consiliazd in sens
distructiv 9i nu pentru a construi, in interesul cet?ilenilor municipiului Motru care i-au acordat
votul?

Vd reamintim domnilor consilieri locali PNL: Noi, cei care alcetuim Consiliul Local
Motru gi primarul am fost investili de cetilenii municipiului Motru.

Haide-Ji sd construim gi nu si distrugem. Lrsati orgoliile politice deoparte gi sd acliondm
pentru binele cetileanului motrean.

Domnilor consilieri PNL, stopali presiunile ce se exerciti asupra Aparatului permanent al
Consiliului Local de cdtre consilierii personali ai primarului, de cdtre domnul primar 9i chiar de
cAtre dumneavoastrA.

3. Domnilor consilieri PNL, in documentul adresat Instituliei Prefectului - Judeful Gorj,
insugit sub semndture de citre dumneavoastri, cu trimitere la Informare a ff. 746130.0g.2017 ,-a
domnului primar, a1i suslinut ce au fost incilcate mai multe prevederi legale in raportgrile
juridice dintre Primaria Municipiului Motru 9i S.C Direclia publica Motru SA.

vd aducem la cunoqtinlS, prin prezenta, ca o parte din adcolele la care v-ali referit sunt
abrogate.
culp4 bineinleles nu este a dumneavoastrd, ci a celui care a creat documenful.... $i totugi
dumneavoastrl I -ali semnat....

Domnilor consilieri PNL gi noi, dar dumneavoastra suntem puSi in situagia de a lua
cunostinF de lucruri care nu sutt reale.
S-a prezentat in informare ch aparatul de specialitate al primarului a demarat gi se afli in
derularea procesului de modificare a contractelor de delegare a gestiunii citre S.c. Direc{ia
Publica Motru S.A. in primirie existi inscrisuri "-" p.ib"uri 

"ontrariul 
celor suslinuti de

domnul primar Gigel Jianu.
Cu deosebita consideralie, consilierii locali:

Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie,
Sanda Ion
Popescu Ion"

Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domniqoara petrigor.
D-ra Petriqor: - Domnule Pregedinte, domnilor consilieri, domnule primar, am gi eu dreptul

acum sd vorbesc pcntru cA data trecut5 au fost anumite disculii care de acum
inainte mi-agi dori, in calitate de cetdlean, s6 nu se mai intdmple. Un primar sd
vorbeasci despre angajafii din Primdrie sau s6 analizeze anumite persoane in
functie de apartenenla politicd nu mi se pare corect. Consider c6 fiecare are
dreptul sd fratemizeze cu cine wea.

- Documentele originale de la Prefecturd au fost sustrase, a fost un scandal
monstru il gedinta trecut6. Este buni 9i inregistarea audio - video.

- S-au adus acuzalii foarte grave. Nu gtiu cum funclioneazi consiliul local de un
an gi ceva atata timp cet intr-o gedinld se aduc acuzalii ci se minte, ci se
sustrag documente. Consilierii locali care au fost in mandatul trecut, cum sunt
eu, cum este domnul Cojocaru, domnul Collatu gi ceilalgi, am colaborat foarte
bine. Suntem alegi pentru 4 ani dupd care vin al1ii. Doamna Gin4 doamna
Lone4 doamna An4 domnul Perigoreanu sunt oameni pe care gi in mandatul
trecut i-am gesit gi de la care am primit sprijin dacd am avut nevoie de
consiliere intr-o anumit6 problemi. Ceea ce s-a intamplat in $edinla trecutd
este ceva iegit din comun. Aq wea si fie altfel de qedinte, s6 ne inlelegem
altfel, sd fi1i primarul tuturor nu numai pentru anumili oameni.

Dl. Primar: - Multumesc pentru sfaturi.



D-ra Petrigor:

Dl. Primar:

D-ra Petrigor:
Dl. Primar:

D-ra Petrigor :

Dl. Primar:

D-ra Petrigor:

Dl. Primar:
D-ra Petrigor:
Dl. Primar:

D-ra Petrigor:
Dl. Primar:
Dl. Pregedinte:
Dl. Pirvulescu:
Dl. Primar:

Dl. Pirvulescu:
Dl. Pregedinte:
Dl. Petrescu:

- A9 dori ca ceea ce se intdmpld in partidul nostru (PSRo), domnule Primar, sd
ne priveascl doar pe noi gi si nu mai mergeti la Tg. -Jiu sI spuneli cd ne
comport5m intr-un anumit mod. Fiecare trebuie sI se comporte cum trebuie,
nu cum dore$te, 9i si-gi exprime opiniile pentru ci ne-am crAqtigat libertatea de
a vorbi in 1989. Doamnele (doamna Gina, doamna Lonca) sunt nigte doamne
corecte qi noi dormim noaptea lini$tifi cI dumnealor intocmesc cum trebuie
documentele. Trebuie si ne comport?im frumos pentru ci sunt angajatele
primdriei, nu ale noastre. Noi venim gi plectrm dar angajalii rlmAn aga cum au
ramas de 15, 20 de ani gi gtiu sd-qi facl treaba.
- Domnule Perigoreanq am dori situalia economici a Primiriei pe anul 2017

sd vedem fiecare facturtr (intrari, ieqiri), daci se poate in termen de l0 zile.
Mullumesc.
- Sunt de acord in totalitate cu ce spuneti. Accept sfatul pentru cA nimeni nu

poate sA spuni ci nu are nevoie de un sfat. Cdnd spun ca sunt in totalitate de
acord cu ce spuneli md refer qi la tratamentul din Consiliul Local. V-a1i
cAqtigat dreptul prin vot fiecare gi reprezentali cetiitenii, la fet qi eu gi cei
prezenli la masa aceasta. Nu gtiti discutiile anterioare din Consiliul Local in
ultimul an 9i 4 luni referitoare la multe aspecte. Mulpmesc pentru respectul
pe care il acordali personalului.
- Data trecuta au fost doar dezbateri pe marginea unui proiect de hotirdre.
- Ordinul Prefectului in original nici acum nu Stim unde este?
- Ordinul Prefectului a ajuns la Primdrie, s-a inregistrat, mi-am pus rezolulia

pe el gi a ajuns la Consiliul Local. Cd cineva din aparatul respectiv l-a pus
intr-o mapd nu gtiu. La mapi avem fiecare xerocopii. Nu gtiu de ce a fost pus
un original. Eu am disculii gi la Primirie gi la sediul de partid pc marginea
proiectelor de hotdrdre 9i inainte qi dupi gedinta. O mapd o am la sediul de
partid. DacA Ordinul in original este in acea map6 o sdJ gdsesc. Repet,
Ordinul in original l-am dat la Aparatul de specialitate. Dacd nu a avut grijd de
original e altceva.

- Totul a fost poliric.
- Aga cum am mai sus, in gedinta de luna trecuti a fost o dezbatere pe marginea

unui proiect de hot?irAre. Dacd proiectul v-a vizzt $i poate ceva nu v-a
convenit...
- Cat erali dumneavoastrd de invergunat arn crezut cd sunteli Mircea Geoani
pentru cd imi analizali munca din partid.

- Nu a fost vorba de aga ceva.
- Ati spus cd vreli sd analizati.
- Au fost doar dezbateri pe marginea proiectului de hotir6re. Au fost invocate
articole din legi qi de o parte gi de alta. Proiectul de hotir6re a fost votat gi a
trecut.

- Am crezut cI sunteti in PSRo, ma scuzali ca o spun dar asta am crezut.
- Nici mf,car nu a fost iniliat de PSRo proiectul de hot?ir6re.
- Are cuvdntul domnul Pirvulescu.
- Care este stadiul proiectelor pe Programul nalional de Dezvoltare Locald?
- Suntem in grafic, vor fi accesate fondurile.
- Care este situalia lucrdrilor la gcoala Gimn aziall w.1?
- S-au realizat in propor{ie de 30%.
- Are cuvdntul domnul Petrescu.
- Vreau sE qtiu ce se int6mple cu targul sdptiirnrAnal, cdnd va funcliona? Vreau
rlspuns scris.
- Vreau si $tiu care este situalia cu brangirile la apd a subdiviziunilor din
municipiul Motru. Am iniliat proiect de hotdr6re cu domnul Cojocaru. Nu s-a



rezolvat treaba atunci. Suntem in octombrie 2017 gi ne afldm in aceeaSi fazi.
Vreau r6spuns scris la mapE.
- Care este situalia cu privire la acordarea burselor elevilor? Domnule

Periqoreanu vreau si luati in serios aceasti problemd. CAti bani ali primit de la
CEO nu ali primit niciodati. VI solicit sa fie date bursele la copii. Fiecare
gcoali sd spunii de cAnd nu a primit bani pentnr acordarea burselor.

Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Am o intrebare pentru domnul CorcoaJi. Cetiitenii din zona btocurilor J (Jl,

J3) au ldcut sesiztrri in sensul ce in spatele blocului s-a adus pietrig.
Dl. Corcoali: - S-a tumat beton. Lucrdrile se vor Iinaliza.
Dl. Negrea: - Cet?i{enii spun cA este nemol gi doresc ca piaffa se fie impr65tiatii.
Dl. Corcoali: - Se va imprd5tia-
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Stelian.
Dl. Stelian: - Cdt costii manopera la Directia Publicd pentru I m2 de anvelopare a blocului

?
Dl. Viceprimar: - 71 de lei.
Dl. Stelian: - Am solicitat sa mi se comunice cdt costii un m2 de anvelopare qi nu am

primit. raspuns.
D-na Lonea: - S-a discutat la Comisii gi am spus ca solicitarea si o face{i in plen pentru a

trimite adresa. Veti primi r6spuns la mapd luna viitoare.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Domnule Primar, am solicitat intAlnire cu reprezentanlii Aparegio (Director

General, Consiliul de Administralie) prin dumneavoastri, pentru o discutie
legati de alimentarea cu apd a satelor. intrebarea este: A1i intreprins ceva?

Dl. Primar: - Facefi solicitarc pentru a stabili data.
Dl. Cojocaru: - Deja trecuri 2 ani gi nu s-a fecut nimic cu privire la brangari. Dacd nu, ii

invitdm noi.
Dl. Primar: - Sunteti de acordjoi cu o gedinld extraordinari?
Dl. Cojocaru: - Da.
Dl. Primar: - Joi va fi S€din16 extraordinari a Consiliului Local Motru la care vor fi invitali sI

participe reprezentanJii conducerii societiilii (Director, Consiliul de
Administra{ie).

Dl. Cojocaru: - Rog insistent sd se facd treaba asta. Am s6 solicit o intilnire Ei cu
reFezentanli i conducerii Direcliei Publice.

Dl. Primar: - De acord.
Dl. Cojocaru: - in eCa la Direclia Publici sunt colegi din Consiliul t ocal. Nu se poate face o

int6lnire? Se spune pe facebook cA oraSul este murdar din cauza Direcliei
Publice. Se mai spune cd directorul societ?ilii nu-gi face treaba. iar el spune ci
nu i se di lucrdri. Care este situatia? Trebuie si aflAm cum stau lucrurile.
Directorul este de la ALDE gi suntem acuzaJi.

Dl. Primar: - Rim6ne sd discutim totjoi cu reprezentanlii Direcliei Publice?
Dl. Cojocaru: - Da. Sd discutiim qi s6 inffim in tonul legii.

- Domnule Primar, puteJi si ne spuneJi dacd pe 25 decembrie avem tdrgul
slptiimAnal deschis?

Dl. Primar: - Da.
Dl. Cojocaru: - Se poate da drumul?
Dl. Primar: - Da. Direclia Publici a refuzat lucrarea qi aceasta a fost scoasd la licitalie pe

SEAP.
Dl. Cojocaru: - Avem 4 profesori in Consiliul Local. Poate s6-mi spuni cineva dacd in

judelul Gorj a luat weo gcoald bursd de merit?
Dl. Sanda: - S-au dat pi in Tg. - Jiu qi in Bucuregti dar s-a renunJat la media de 8,50 9i s-

a ridicat la 9. Noi pentru anul qcolar 2016 - 2017 am dat hot?ir6re de consiliu
local.



Dl. Cojocaru:
Dl. Sanda:
Dl. Primar:

Dl. Cojocaru:

Dl. Petrescu:

Dl. Primar:
Dl. Petrescu:
Dl. Primar:
Dl. Collatu:

Dl. Pregedinte:
Dl. Hoar6:

- $i rectificarea de buget pentru ce o facem?
- Pentru burse, ce nu au fost banii pringi in buget.

- Suntem singura localitate din Gorj care am avut bugetul aprobat in acest an cu
unanimitate de voturi ,,pentru". Nimeni nu s-a opus structurii bugetului.
Veniturile prognozate s-au tiiat dintr-o parte gi s-au pus in altii parte, s-au
stabilit cum s-a dorit^ pAnd s-a ajuns la forma supusa aprob6rii, dar nimeni nu
a vorbit de burse. In urma solicitirilor dumneavoastr6 am gisit varianta
acordirii burselor, dar depindem de gradul de incasare a veniturilor. Avem de
achitat arierate, obligatii fap de stat, fap de angajali, obligalii care ne-au
condilionat. La ora actuali avem 100.000 lei in cont. Prognoza pe
urmatoarele luni, privind incasdrile, nu este prea roz. Sunt obligatii cu
salariile. Faptul ci avem o economie la fondul de salarii o putem orienta citre
burse prin rectificarea bugetului.
- ln ceea ce privesc copiii, eu pentru copii fac totul, pentru copii .un ceva
deosebit, mi-aq da gi sufletul pentru ei pentru cA gi eu am copii. CAnd nu s-a
putut da de I iunie bani din bugetul local, am dat din buzunar. Nu am nimic cu
copiii, dimpotrivd" le-agi da tot ce li se cuvin, mai ales celor care invalE.
- Cu acest buget trebuie si gestionlm gi si achitim toate obligagiile UAT care

altfel ne-ar bloca. Una dintre aceste obligalii este groapa de gunoi. inchiderea
ei este aproape un miliard ti nu avem incd incasiri dar pe care trebuie sd o
achit?im. Neexecutarea acestei lucriri atrage o amendtr de 800.000 de euro
plus 144.000 euro pentm frecare zi de intArziere. Daci nu respectdm termenul
de inchidere a gropii de gunoi inseamnd cd municipiul Motru pe 1 ianuarie
2018 trebuie sE pl6teasc6 23.600 euro gi cete 3600 euro pentru fiecare zi de
intArziere flri a fi exonerali de realizarea acestei lucreri. Sunt multe care
trebuie si le avem in vizor.

- Am o solicitare pentru domnul Perigoreanu. Acum un an s-a prezentat in
Consiliul Local o situalie financiard a instituliei. Domnul Perigoreanu si ne
factr o situalie la fel sd vedem comparativ dacd in anul 2017 este mai bine
decdt in anul 2016. Anul trecut ali dat vina pe consilierii locali care au fost in
2015.

- Revin la bursele elevilor gi amintesc faptul ci la gedintele de comisii am
stabilit ca in rectificarea bugetului sd fie prinse gi bursele. Daci nu s-a rezolvat
problema o rezolvlm acum.
- Problema este rezolvati.
- S-au dat banii la gcoli?
- Proiectul de hotiirAre este pe mase, azi se vote^?i.

- Este necesar a fi montate doud oglinzi stradale (una la fosta clidire a lui
Cioplea 9i alta la A1, peste drum, pentru cA nu este vizibilitate din stdnga).
- Este anormal ca ma$inile si circule pe trotuar la Motovelo.
- Bazinul de ap5 de la Hor[gti este gro.vnic. Este pusd platband6 qi oamenii

consuma apa. Nu trebuie si tratiim cu superficialitate problema.
- Are cuvAntul domnul Hoar5.
- $i la Leurda este aceeati situalie. Este o construclie in m6r6cini, firi ugi de

sigurantL E atentat la siguranla publici.
- Sd se rezolve brangdrile la noua conducti de apl pentru cd vechea relea este

invechitd.
- Vreau scris pentru toli consilierii locali - sunt 5000 ha de teren in

municipiului Motru - Pentru ce suprafele s-a eliberat titlu de proprietate?
Serviciul de cadastru nu gi-a fdcut datoria. Sunt cereri nerezolvate de 3 - 4 ani
de zile.
- Pe ulita Predeqtilor s-au f6cut lucrtrri de dirijare a apei gi ndmolul este de o

palmtr. S-au luat 10.000 lei, si se pund balast!



Dl. Preqedinte:
Dl. Nebunu:

D-na Secretar:
Dl. Nebunu:

D-na Secretar:

Dl. Nebunu:
D-na Secretar:

DL. Nebunu:
D-na Secretar:

Dl. Nebunu:

- Apa din fosta minl trebuie gospodiritd. Mina nu este inchisd nici acum gi
apa curge continuu qi a inundat grddinile cetE(enilor din aval.
- Canalul de scurgere a apei trebuie decolmatat. De 4 ani nu s-a frcut nimic.

Mullumesc qi sper sE se rezolve problemele ridicate.
- Are cuv6ntul domnul Nebunu.
- Doud probleme am si comunic.
- Vrem sprijin la Roqiula pentru ulila care duce la Dealul Viilor. S-au IEcut
lucrdri pentru apA qi au fost afectat 6 familii.
- Nu rezolvim problema cu interdiclia de construire la Rogiula. HCL din
2007 arc aviz de legalitate din partea domnului jurist Petcu Dumitru. Doamna
Stroescu, acea hotdrare este legald?
- Bineinleles ci este legald.
- Interdic{ia are efect , degi nu s-a ficut nimic. Am avut doud int6lniri cu

doamna Mariutu $i mi-a arAtat avizele pentru PUG, dar nu mia arltat avizele
pentru raportul de specialitate ficut pe genunchi in februarie 2007. PUG - ul
este intrat in vigoare in anul 2012. La insistenlele mele domnul Primar a dorit
sd inilieze un proiect de hotirdre de suspendare a restricliei de construire pdnd
la actualizarea PUG ului dar domnul $tirbu Enaiche a intocmit un Raport de
specialitate in carc men{ioneazd ci nu au fost efectuate lucrdri de consolidare
gi stabilizare a terenului qi ci nu s-au elaborat studii geotehnice de un expert
autorizal. Nu s-a efectuat studiul dar interdiclia exist6. - Doamna Stroescu,
este legal sA se elaboreze un proiect de hotdr6re sau s[ emitem HCL prin care
sE ridicim aceasti interdiclie?

- Doar dacl se fac studii. La elaborarea PUG-ului s-a avut in vedere aceste
considerente in 2007 . Dacd se schimbau condiliile fi1i convins cA se aveau in
vedere la elaborarea noului PUG, cu atdt mai mult cu cAt acesta nu a fost
elaborat de catre o persoana fizicd, aqa cum ali spus dumneavoastrd, ci de
catre un Institut. (Institutul Nalional de Cercetare Dezvoltare URBAN
PROIECT din Bucuregti).
- A fost domnul Carlaon{.

- Domnul Carlaonl a efectuat doar lucrhrile de cadastru in baza ordinului
108/2010.
- PUG - ul a fost fbcut de domnul Carlaon!.
- Nu, sunteti in eroare. PUG - ul a fost elaborat de Institutul Nalional de

Cercetare Dezvoltare URBAN PROIECT.
- Mai avem rebdare pand luna viitoare. Ne puteli ajuta cu documente sI

ldmurim aceastd problemd.
D-na Secretar: - Serviciul de specialitate vi poate llmuri.
Dl. Nebunu: - Serviciul de specialitate nu ne di documente.
D-na Secretar: - Secretarul nu are astfel de atribulii. Sunt date tehnice.
Dl. Pregedinte: - Vd adresati domnului Primar, pentru cf, in subordinea dumnealui sunt toate

serviciile, qi il rugali sa va pun[ la dispozilie toate documentele pe care le
solicitali.

Dl. Nebunu: - Doamna Mariutu spune ci nu poate face nimic. Dar cum a putut face un raport
de specialitate pentru instituirea interdictiei nu poate face alt raport de
specialitate pentru ridicarea acesteia? Rog si se facd ceva. Noul PUG (2012)
mentine interdic{ia. Apelez la dumneavoastre pentru a face proiect de

hotlr6re.
Dl. Cojocaru: - Apelali la un grup de consilieri.
Dl. Viceprimar: - Solutia cea mai bund qi cea mai legali este se se aloce sumele pentnr

actMlizarea PUG - ului in 2018 (sume necesare pentru mAsuratori, cadastrdri,
verificdri, studii, etc.)gi astfel se poate confirma sau nu dacl se pot realiza
construclii.
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Dl. Nebunu:

D-na Secretar:

Dl. Pregedinte:

Dl. Simionescu:

- Daci se impune obligalia de a se cadastra tot oraSul va dura 12 ani. Ceea ce
md intrigd pe mine e cum este valabilE o hotiir6re de consiliu local qi acum nu
se mai poate da altii hotiirire pentru ridicarea interdictiei?
- PUG - ul, la momentul respectiv, a fost elaborat de specialigti din toate

domeniile.
- Persoanele abilitate vA pot limuri, nu noi in Consiliul Local.
- Are cuv6ntul domnul Simionescu.
- Domnule Preqedinte, cea mai dificih problem6 a mea este daci societatea
mea ure sau nu autorizalie. Deqi incerc sA obtin aceastA autorizatie din 2015 qi

am oblinut-o acum ceva timp dar dupd doud sipt[m6ni mi-a fost retrasA. Am
inleles cd s-a discutat in Consiliul Local acum o luni" doui gi cd sunt anumili
consilieri care au temeri in leg[turtr cu activitatea pe care o desfd.gor acolo.
intrebarea mea este: pot obtine autorizatie sau nu pot ob{ine?
- Ali avut autorizalie?
- Dq dar dupi doui strptimdni am fost inqtiintat cA a fost retrasa.
- Sunt doud tipuri de autorizatii. Nu qtim la care vi referili?
- Autorizatie de funclionare. Sd nu fie ceva politic pentru ca din punct de

vedere economic nu vd ce ar fi.

Dl. Pregedinte:
Dl. Simionescu:
Dl. Cojocaru:
Dl. Simionescu:

Dl. Collatu: - Domnul Simionescu probabil se referd la solicitarea mea. Md bucur cE domnul
Simionescu este prezent pentru a qti ci nu are nimeni nimic cu dumnealui, eu
am solicitat doar niqte documente sd-mi fie puse la mapd (autorizatia de
functionare). Nu mE intereseazi nici politic, nici economic, nimic. Vid ci nici
de aceastd datd nu mi s-au pus la mapl documentele respective, degi eu le-am
solicitat Si este consemnat qi in procesul verbal. O sI sesizez gi Prefectura
pentru cd este a nu $tiu cata oara cand solicit $i mi se ingrddegte dreptul la
informatii, conform Legii nr. 215/2001,9i nu este corect. Deci nu are nimeni
nimic cu dumnealui, eu am cerut autorizalia. Sh vind sd o aducA, o vedem $i
nu are nimeni ceva impotrivd.

Dl. Simionescu: - Eu am venit sd vI limuresc.
Dl. Collatu: - Eu am solicitat doar aatoizalia de funclionare, nu este vina mea dacd aveli

sau nu aveli. Mi deranjeaz6 faptul cE nu mi se pune la mapi ceea ce solicit gi

nu este prima datd c6nd se int6mpli. Nu este vorba doar despre societatea
dumneavoastr5, sunt multe alte societ?i1i pe raza municipiului care nu au
autoizalie.

Dl. Simionescu: - Dacd dorili sd mE intrebali cum am oblinut cinematograful vd pot iaspunde.
Terenul l-am cumpdrat de la domnul Roqu. intr-un ziar gorjan se frcea referire
qi la autorizatia ISU. Pentru a obtine aceast6 autorizatie am nevoie de ajutorul
dumneavoastri pentru cA cele dou6 ieqiri laterale din cinematograf au fost
blocate. Spatiile din dreptul iegirilor au fost cumpirate de la Consiliul Local
Motru de domnul Morega care a inchis iegirile Eu am flcut pldngere cdtre
urbanism.

Dl. Pregedinte: - Spaliile cine le are in proprietate?
Dl. Simionescu: - De la domnul Morega le-a cumpirat domnul Telegpan.
Dl. Petrescu: - Domnule Simionescu, am fost senator in perioada 2000 - 2008 gi gtiu cd la

Ministerul Culturii a existat o chestiune cu cinematografele. Cinematograful
l-ati confiscat dumneavoastri pentru cA nu aveli avizul dat de Ministerul
Culturii. Dumneavoastri sunteti proprietar pe teren nu pe cinematogmf pentru
cE cinematograful este al municipiului Motru. Asta este o problema de pe
timpul cAnd eram senator. Cum l-ati luat, este problema actelor legale.

Dl. Simionescu: - Nu am furat cinematograful!
Dl. Petrescu: - Intrati in legalitate daci nu e furt!
Dl. Viceprimar: - Aveti autorizatie de funclionare acum?
Dl. Simionescu: -Nu.
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Dl. Viceprimar: - Ati aurt autorizalie de functionare din 2008?
Dl. Simionescu: - Nu.
Dl. Viceprimar: - Cine v-a eliberat attoizalia?
Dl. Simionescu: - Primdria.
Dl. Viceprimar: - Cine a semnat autoizalia?
Dl. Simionescu: - Domnul Grasu, domnul Primar gi inci cineva.
Dl. Viceprimar: - Cereti-le dumnealor!
Dl. simionescu: - Am inleles ci avefi neldmuriri gi acesta este motivul pentru care am venit.
Dl. viceprimar: - Nu avem, dumneavoastra ali venit cu nelimuriri. Daci aveam nel[muriri v6

trimiteam adresd.
Au loc disculii contradictorii intre domnul viceprimar qi domnul Simionescu.Domnul

Simionescu ii adreseazl aouze domnului viceprimar.
Dl. Primar: - Str nu vorbim in contradictoriu!
Dl. Cojocaru: - Nu este responsabilitatea noastrd eliberarea autorizaJiilor. Domnul

Simionescu dacl nu este mulfumit se poate adresa instanlei.

2. Proiect de hotlirire privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posfuri vacante
la Spitalul Municipal Motru, inifiator - primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citege proiectul de hotiirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotiirAre a primit aviz favorabil. Daca srmt disculii vd rog sa vd

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

In urma votului exprimat proiectul de hotiirare a fost votat cu unanimitate de
voturi 

"pentru' 
(19).

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

3. Proiect de hotrrire pentru aprobarea contului de execu(ie al bugetului local Ia
29.09.2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discuJii vi rog sa ve

inscrieli la cuvent. DacI nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirrAre a;a cum a fost
redacpt. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi 

"pentru' 
(19).

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

4. Proiect de hotrrfre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 prin
suplimentare cu suma de 372 mii lei, inifiator - primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotiirdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vi rog se ve

inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Viceprimar.
Dl. Preqedinte: - Are cuvintul domnul Viceprimar.
Dl. viceprimar: - Sd ne identifice exact, domnul Perigoreanu, pozilia pentru bursele elevilor gi

maqina de gdtit pentru Grddinila cu pp nr. I Motru.
Dl. Periqoreanu: - Pozilia 42, Capitolul 65.02.59.01 ,,Burse,'. Este vorba de 23g mii lei, sum6

necesard pentru bursele acordate in anul gcolar 2016 - 2017. Situalia
numdrului burselor s-a transmis de fiecare qcoali in parte.
- Referitor la maqina de g5tit, reparalia acesteia costa in jur de !0 mii lei,
motiv pentru care stabilit achizilionarea uneia noi. ln programul de invcstilii
pe anul 2017, anexa2, la pozilia 6 s-a prins achizilia ma5inii de gitit in suml
de 20 mii lei.
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Dl. Preqedinte: - Care este situalia actuald a maginii de gitit?
Dl.Primar: - Are rezistenlele arse. Maqina de gAtit fiind de provenienld turceasce nu se pot

adapta alt tip de rezistenle. Am dorit a comanda rezistenlele de la producltor
dar costul lor qi al reparatiei era foarte ridicat. Am identificat un poducdtor in
lara care are ceva similar qi am hotiir6t achizilia unei maqini de gdtit noi.

Dl. Petrescu: - Din ce an nu s-au luat bursele la gcolile gimneziale qi la colegii?
Dl. Sanda: - Sunt qcoli care au de recuperat din anul qcolar 2014 - 2015. Nu existi hotdrdre

de consiliu local pentru acea perioadd qi nu qtiu dacd se mai poate face ceva.
Dl. Petrescu: - Cum s-au dat bursele la Colegiul Tehnic?
Dl. Periqoreanu: - in anul 2016 nu s-a acordat nicio bursa. $coala Gimnaziald nr. 1 are cel mai

mare numdr de elevi. Numai pentru aceasti Ecoald este necesard suma de 90
mii lei pentru acordarea burselor, iar pentru $coala Gimnaziall nr. 20 mii lei.
$coala Gimnazial6 nr. I nu a primit burse din anul qcolar 2014 - 2015 pentru
cA nu s-a dat o hotArare in acest sens de Consiliul de Administralie. Eu nu pot
prinde in buget bani Ei acorda decat in baza unor documente qi solicitnri in
care sa se menlioneze numirul exact de burse. Cum aceste nu au existat din
partea Ecolii, eu nu am awt de unde sd qtiu ce sumd era necesare. Acesta este
motiwl pentru care nu au primit bani pentru acordarea burselor.

Dl. Pirvulescu: - Domnul Periqoreanu are dreptate. Cei din conducerea celorlalte qcoli, care au
cerut sume mai mari de bani, au dat burse de la sine putere.

Dl. Petrescu: - Sd fie acordate Ei bursele pentru anul gcolar 2017 - 201 8.
Dl. Periqoreanu: - Nu existd hotdrAre de consiliu local pentru a se acorda bursele in anul Ecolar

2017 - 2018. Bursele sepot da doar pentru anul Ecolar 2016 - 2017.
Dl. Pirvulescu: - Eu sunt cel mai pdgubit. Dupi disculia cu domnul Periqoreanu am inleles ci

se dau bani in mod egal. Noi ($coala Gimnaziald nr. 1) avem repartizfii 90
mii lei. Sunt mulgumit cA v-a1i tinut cuv6ntul qi ali acordat bursele pentru anul

Ecolar 2016 * 2077 .

Dl. Primar: - Domnul Periqoreanu iqi face treaba.
Dl. Petrescu: - Vd rog sd ma ldmurili, pentru a vota proiectul de hotinire. Vreau sd inteb pe

domnul Periqoreanu qi si-mi spund de crind incepe si dea bursele la copii qi

cAnd primesc copiii banii?
Se solicitd de domnul Petrescu o pauzd de consultdri.
Sl.Preqedinte anunli cI se reiau lucrdrile qedinlei.
Dl. Periqoreanu: - in aceastA zi, prin^votarea proiectului de hotiirdre, se creeazA baza legal6 de

acordare a burselor.Imi doresc ca aceste burse s6 fie acordate pdn5 la sfArqitul
anului. Acordarea depinde de incaslri.

Dl. Collatu: - $i dacd nu se dau p6n5 la sfirgitul anului.
Dl. Perigoreanu: - Vom face tot posibilul sI le acordim dar, aga cum am mai spus, depinde de

gradul de incasare a veniturilor la bugetul local. Nu am promis nimic, am spus
cd imi doresc ca pdnd la sfirqitul anului sd ddm banii Ecolilor.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotiirdre aqa cum a fost
redaclat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru" (19).

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

5, Proiect de hotiirire privind participarea UAT Municipiul Motru in cadrul
Programului Operafional Capacitate Administrativii 2014 - 2020 cu proiectul
,,Performanti gi calitate in administratia publici locali din Municipiul Motru" qi
asigurarea contribufiei de la bugetul local pentru finantarea proiectului, initiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotdr:iire.
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Dl. Pregedinte: - Proicctul de hotirdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog sd vd
inscrieli la cuv6nt. Daci nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotiiriare a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiecful de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru' (19).

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

6. Proiect de hottrrire privind inregistrarea audio - video a gedinfelor Consiliului
Local al Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeite proiectul de hotir6re.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirdre a primit aviz nefavorabil. Dacd sunt disculii vd rog sd

vd inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Negrea.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Tocmai la inceputul gedinlei domniqoara vorbea despre 1inuttr, decen!6 qi

atitudine. Noi am fost pentru inregistrarea audio - video de la inceputul
mandatului. Pentru transparenlA putem fi ascultali Si filmati. Daci nu votiim
acest poroiect de hotiir.ire inseamnl ci am fi o castd, numai noi trebuie sA $tim
ce se discutd in consiliul local gi ce votiim. Proiectul de hot2irrire este bine venit
pentru ca tot timpul se spune cd se filmeezi pe sub masd. Daci s-ar intregistra
audio - video sedinlele ar fi o curdlenie a limbajului, o atitudine decenti, am
veni cu argumente ;i nu am avea de ce sI ne temem. Nu avem de ce s6 ne
ascundem fa{tr de cetilenii care ne-au votat gi ne-au trimis aici.

Dl. Petrescu: - Respect pozilia qi transparenla domnului Negrea, dar nu qi intoxicaliile. Nici in
Parlamentul Rom6niei nu se filmeazd tot. Decat in doui comisii se filmeazl:
Comisia de control a informaliilor Ei Comisia informaliilor exteme. Restul nu
au inregistrdri audio - video, doar stenograma. Nici plenul Parlamentului nu are
inregistrare. Prin acest proiect de hotiirAre noi incElcim Regulamentul de
organizare qi funclionare al Consiliului Local Motru. $edinla este publici qi
cetilenii pot participa. Zi de zi intoxicali. Md ablin sd votez acest proiect de
hotir"are pentru cd am votat un Regulament de organizare gi funclionare al
Consiliului Local Motru qi-l respect.

D-ra Petriqor: - Se aduce mereu in disculie inregistrarea audio - video. Se inregistreazi gi
a$a dar nu conte zd ce se inregistreazd ci ceea ce se voteazi. I'nregistragi ci
faceli o strad5, cA adunati cAinii Ei altele importante.

Dl.Primar: - inregistrarea nu este interzisd in Regulaminnrl de organizare qi funclionare al
Consiliului Local Motru. in foarte multe localitiili din IarA se practica. E un
motiv de a aduce la mai multii decenld.

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

Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1
Jana Daniela gi Bulgariu Cristian, au votat,pentru'.
Consilierii locali: Sanda Ion, Glomnicu Alexandru, Popescu lon, Cojocaru Ion, Ardeiu
Rizvan Remus, $urlin (Ardeiu) Marilena, P'iirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu
Vasile, Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia gi Collatu Neghina
Constantin s-au abfinut de la vot.

io urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 6 voturi ,,pentru"
9i 13 

"abfineri'.D-na Secretar: - Proiectul de hotirAre nu a trecut.
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7. Proiect de hotirire pentru actualizarea Strategiei locale privind alimentarea cu
energie termici in sistem centralizat a Municipiului Motru, ini{iator - Primrr
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirAre a primit aviz favorabil. Rog pe domnul Corcoa{6 sE ne

spuni cdteva cuvinte in legiturd cu acest proiect de hotiirAre.
Dl. Corcoa!6: - Este necesard actualizarea Strategiei locale peivind alimentarea cu energie

termicd in sistem centralizat a municipiului Motru pentru cA strategia este in
derulare.

Dl. Petrescu: - in mandatul trecut am f6cut o Strategie.
Dl. Corcoald: - D4 qi acea Strategie trebuie actualizatd conform legistaliei actuale.
Dl. Perigoreanu: - Prin Ordinul 342] din 23 iunie 2017 privind alocarea unor sume pentru

cofinanlarea lucrdrilor de investifii in vederea reabilitirii sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termica a localitdlilor, conform
Programului ,,Termoficare 2006-2020 cElduri qi confort"municipiului Motrun
i-a fost alocattr suma de 639 mii lei pentru realizare obiectivului de investilii
menlionat. in schimb Ministerul Dezvoltiirii Regionale, Administraliei Publice
qi Fondurilor Europene ne soliciti avizul Autoritilii Nalionale de
Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Pentru a obline acest aviz de la
ANRE trebuie prins in Strategie la punctul 3 subpunctul 3.4 ,,Achizi1ie,
montaj $i punere in funcliune cazan de api caldi cu anexe avAnd putere
termicd de 3-4 gcal/h din producfia de serie echipat cu arzetor pe CLU gi cu
posibilitate de trecere pe gaze naturale". Numai aqa putem obline cei 639 mii
lei alocali municipiului Motru.

Dl. Primar: - Ultimele modificdri ale legislaliei impun actualizarea Strategiei
punctual.Aceasti Strategie va mai suporta actualizdri dupi aprobarea Master-
Planului gi dupd aprobarea programului de strategie mare.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotirdre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in ,-r" votului exprimat proiectut de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru" (19).

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

8. Proiect de hotlr6re privind modificarea Planului de Ordine 9i Sigurantl Publicii
al Municipiului Motru prin renun{area asigurlrii pazei la cele doutr obiective
aflate in administrarea S.C.Direclia Publicl Motru S.A, respectiv ,rSta(ie de
sortare $i transfer" qi ,rZona Agrement -$trand', initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotiirdre.
Dl. Prepedinte: - Proiectul de hotdnire a primit aviz nefavorabil. DacI sunt discutii vd rog s6

vd inscrieli la cuvint.
S-au inscris la cuvAnt domnii consilieri locali Petrescu Ilie, Negrea Nicolae, Cojocaru Ion,

Mirqu Vasile.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Referitor la acest proiect de hotiir6re nu suntem de acord cu reducerea

posturilor de paza. Am vorbit cu domnul Marin qi nu vom vota acest proiect de
hotdnire.Sunt multe zone wlnerabile, multe provociri. Bazinele de apE trebuie
si fie in siguranla. Pentru siguranla cetE(enilor grupul nostru nu va vota acest
proiect de hotdnire.

Dl. Primar: - in acest sens, pentru siguranla cetilenilor, se face modificarea acestui Plan.
La qtrand sunt 12 angaja[i, Ia fel la stalia se sortare qi transfer. Aqa cum ali spus
sunt Ei alte obiective mult mai importante care ar trebui asigurate cu pazd.
Domnul Sanda a spus ce nu se justificd paza acestor doui obiective avdnd in
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vedere ce bencile degi delin valori gi nu au pazi ci sunt monitorizate cu camere
de luat vederi. Acest proiect de hotir6re vine in intrimplinarea cet?ilenilor.

Dl. Petrescu: - Renunpm la oamenii care asiguri pazaf
Dl. Primar: - Oamenii rdm6n, posturile se schimbl.
Dl. Viceprimar: - Nu sunt 12 angajali la qtrand dec6t temporar (3 luni) qi aceea sunt

electricieni, ingrijitori, salvamari, casieri, nicidecum paznici.
Dl Primar: - S-au frcut angajari pentru acest obiectiv realizat pe fonduri europene.
Dl. Viceprimar: - Doar Polilia Locali are obiectiv de pazA. Poate pentru mulli nu este

important qtrandul, dar el trebuie pdzit.
- La gedinfele de comisii s-a spus ca s€ fac cheltuieli. Direc{ia Publicd daci ar

asigura paza cheltuielile ar cregte. Tot timpul venim sE tiiem, sd reducem.
Dl. Primar: - Venim sa actualizam, si adaptim, sd modemizem.
Dl. Viceprimar: - Nu achizilionflm ]inuti pentru polilia localS dar le desfiinfdm posturi.
Dl. Primar: - $li inleles total greqit. Personalul r6m6ne, posturile se schimbl.
Dl. Viceprimr: - In gedinla care a a!,ut loc s-a menlionat cd Politia Local5 trebuie s6 faci paza.

Eu consider obiectiv strategic acest $trand.
Dl. Primar: - Domnul Viceprimar dinjeazl disculia intr-o alti directie. Organigrama qi

fondul de salarii al Polifiei Locale nu se modifictr. Cu personalul care acum
asigurd pazq qtrandului putem asigura pazr unor obiective mult mai
importante, de exemplu bazinele de apd.

- Cu privire la dotarea Poliliei Locale menlionez ci s-a achizilionat o parte din
echipament qi dacd nu ar fi intervenit modificirile din bugetul local s-ar fi
achizilionat in totalitate. Sperdm ca la inceputul anului urmdtor sd lunm qi
restul. Sunt obiective mai importante decAt gtrandul $i nu sunt pdzite, de
exemplu sediul II al Primiriei (lTL), Casa de Culturn. Polilia Locali nu asiguri
proteclia copiilor in staliile de autobuz, dar asigurd paza gtrandului.

- Cu privire la c6inii fird stipAn, serviciu de ecarisaj gi monitorizarea cainilor
intr6 in atribuliile Direcliei Publice. Prezen{a cainilor se datoreazl indeplinirii
defectuoase a serviciului delegat Direcliei Publice. $i qtrandul este dat in
administrare Direcliei Publice.
- Societatea comerciala este societate comerciali gi nu trebuie ptziti, la fel cum
qi UATAA este societate comerciald in subordinea Primdriei Motnr qi nu
trebuie pdzit6. Paza qi-o asigur6. Daci UATAA se descurca qi iqi asigurd paza,
la fel poate sd faci qi Direc{ia Public6.

- AngajArile la qtrand sunt fbcute in baza unor indicatori qi cei angajali trebuie sd
facE ceva util, la fel gi Polilia Locald. Cum societatea poate se facd anumite
servicii in sezon, poate sd facl gi in extrasezon.

Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Se incearci si se acrediteze ideea ci noi suntem impotriva personalului de la

Polilia Locald. Nu avem nimic cu Polilia Locald gi nu dorim decdt
redistribuirea pe posturi obiective. Cerem doar redistribuirea, nu concedierea.

D[. Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Domnul Marin este prezent qi il intreb dacl este posibil sau legal s6 facem

modificarea de posturi pe obiective. 
^Dl. Marin: - Toate obiectivele sunt prinse in Hoterarea Consiliului Local Motru. In

principiu, Comisia locald de ordine publici hotirlLtte obiectivele care trebuie
pdzite, iar Planul de Ordine gi Siguranli Publicd se aprobd de Consiliul Local.

Dl. Cojocaru: - Obligalia noasffi (Consiliul Local Motru) este sa avem grijd de patrimoniu.
Noi consiliul local suntem direct rdspunzitori , la qedinla urmdtoare si ne
prezentali dumneavoastri care obiective au prioritAli , dupi lege., cA s-ar putea
sa mai angajam 20 de poliliEti locali, la Hoia5ti trebuie pazi, la Leurda trebuie,
dactr se firi un motor se fac dosare penale ... qi rdspundem....

Dl. PreEedinte: - Are cuvfintul domnul Mirgu.
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Dl. Mirgu: - Am participat la qedinJa Comisiei locale de ordine publici in care s-a dezb6tut
printre altele qi renunlarea la cele doui posturi prin care se asiguri paz.r pentru
cele dou5 obiective. Sunt doui obiective de mare importanfE, unde s-au fEcut
investilii mari.Responsabilitatea este a noastre a C.L.M. in acea qedinll am
avut disculii cu domnul Primar qi cu ceilalli membri ai Comisiei. Eu am propus

Ei in comisiile de specialitate completarea posturilor vacante prin angajarea de
personal , nu neapdrat func$onar public ci personal contractual, dar sd fie
costurile cit mai mici pentru Consiliul Local, au plecat 3 oameni , sd se
atgajeze 3. Reiterez Consiliului Local qi vreau sI amintesc Consiliului Local
ci sunt doul obiective foarte importante. Sd nu privim cu ugurinld probelma!
Mai este o problemd pe care comunitatea o ridicl spunAnd ci iluminatul public
nu funclioneazi corect (nu se aprinde gi nu se stinge corect). Circulim pe
drumurile publice, spre Tg.Jir.LTisman4 cetre toate localitiilile qi sunt condilii
optime.

Dl. Fotescu: - Nimeni nu spune cA nu suntem de acord cu paza celor dou6 obiective. Daci
avem 12 angajali la qtrand sd asigure ace$tia paz a.

Dl. Viceprimar: - Acei angajali au specializare?
Dl. Primar: - Nu se gdsesc 3 din 12 care sii asigure prza? Pentru eficientizare este necesar

acest proiect de hotir6re. Care este raportul de poliliEti locali la populalia din
Motru?

Dl. Marin: - Legea dupd care funcfioneazi Polilia Locali nu stabileqte normativ de
personal. Pentru unitiilile administrativ - teritoriale este precizat un polilist
local la 1000 de locuitori. Noi ne incadrim in numdrul maxim. ExistA Si alte
prevederi legale care ne permit si funclionam ata cum suntem acum.

Dl.Primar: - Existd qi o variantii la dispozilia primamlui de care uzez pentru a menlne in
func1ii toli poliligtii locali. Propunerea obiectivelor ce urmeazd a fi pdzite este
votat6 in Consiliul Local.

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

Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drtrghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1
Jana Daniela qi Bulgariu Cristian, au votat ,,pentru,'.
Consilierii locali: Popescu Ion qi Cojocaru Ion s-au ab(inut de la vot.
Consilierii locali: Sanda Ion, Glomnicu Alexandru, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin (Ardeiu)
Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi Collatu Neghini Constantin au votat
,impotrivl'.

In urma votului exprimat proiectul de hottrrire a fost votat cu 6 voturi ,pentn!",
2 ,abtineri" 9i I I voturi ,,impotrivtr".

D-na Secretar: - Proiectul de hot6r6re nu a trecut.

9. Proiect de hotiirire privind aprobarea ,rProgramului de misuri pentru prevenirea
9i combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului
friguros, noiembrie 2017 - martie 2018" , inifiator- Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot?irAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirAre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discufii vI rog se va

inscrieli la cuvant. Dace nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotiirare aqa cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru" (19).

D-na Secretar: - Proiectul de hotirire a trecut.
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10. Proiect de hotirire privind acordarea unor ajutoare sociale lunare pentru

incilzirea locuinfei cu energie termicii din bugetul local in perioada sezonului rece
01.11.2017 - 31.03.2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirAre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog se ve

inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discuJii supun la vot proiectul de hotirire aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (19).

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

11. Proiect de hotlrire pentru completarea Regulamentului privind organizarea $i
desligurarea activitl{ilor comerciale qi a serviciilor de pia(5 in Municipiul Motru
aprobat prin H.C.L.nr. 170126.11.2015 Ei modificat prin H.C.L.nr. 11128.01.2016,
respectiv capitolului II, lit.B Ei capitolul III, lii. B, inifiator- Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotir^are a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vi rog sA vA

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

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (19).

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

12. Proiect de hotiirire privind sus{inerea funcfionirii secfiei externe din Motru a

$colii Populare de Artii TArgu Jiu cu disciplinele picturii gi vioarS, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotir6re a primit aviz favorabil. DacI sunt disculii vi rog se vA

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

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,,pentru" (19).

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

13. Proiect de hotirire privind aprobarea schimbului de locuinfe intre apartamentul
nr, 1, scara B, bloc T2 ;i apartamentul nr. 5, scara C bloc M8, ambele locuin{e
tip ANL, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog sa va

inscrieli la cuvAnt.
S-au inscris la cuvdnt domnul consilier local Mirqu Vasile Ei domnul Bddescu - fostul chirias al

apartamentului nr.5, scara C, blocul M8.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Mirgu.
Dl. Mirqu : - La art.2 al proiectului de hotirdre s-a linut cont de solicitiirile noastre gi se

mentrioneaze cd Direclia Publicd Motru urmeazi sI incheie contract de
inchiriere doamnei Modrea Petru1a Nadia dupi achitarea de c6tre aceasta a
tuturor cheltuielilor (chirie, intretinere, etc). Asta pentru cA am fost acuzatri ca
am aprobat schimb de locuinle $i au ramas cheltuielile nepldtite.

Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul B5descu.
Dl. Bddescu: - In privinla acestui apartament mi s-a promis rezolvarea problemei. Am ftcut

investilii in apartament pentru cE mi s-a dat dreptul, in urma solicitdrii scrise, sa

schimb uga la intrare, sd mI branqez la gaze, sd zidesc zidul dintre bucdtiirie qi

sufragerie, dupd care am fost evacuat. Am si dau in judecatd Primdria pentru cA
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acest apartament este al Primiriei. Am pedsit apartamentul in cauz6 dar solicit
desplgubire pentru investilia flcut6. Doresc ca cel care va ocupa acest
apartament sd md desplgubeasce cel purin pentru brangarea la gaze Si pentru uga
de la intrare.

Dl. Pregedinte: - De ce dali in judecati Primiria?
Dl. Bidescu: - Pentru cd mi-au aprobat cererile pentru a face investiliile.
Dl. Petrescu: - Cdt a1i investit?
Dl. Bddescu: - 15.000 lei.
D-na Viduva: - Pentru ca domnii consilieri sd voteze in cunogtinJi de cauzi" cunosc6nd toate

datele problemei intreb pe domnul Bidescu cine a aprobat efectiv modemizirile
9i investiliile solicitarea pentru a face investiliile, Primdria sau Directia Publicd?

Dl. Bidescu: - Directia Publicl 9i Primdria. Ambele.
D-na Vdduva: - Intreb pentru cd nu gtiu de aceste modificdri.
Dl. Petrescu: - Domnul Bddescu trebuie sd-qi recupereze investilia. Solicit pauzi pentru
consult?lri.
Dupd consult6ri lucrdrile gedin{ei au fost reluate.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrrire aga cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drlghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra!
Jana Daniela gi Bulgariu Cristian, au votat,pentru".
Consilierii locali: Sanda Ion, Glomnicu Alexandru, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Ardeiu
Rizvan Remus, $urlin (Ardeiu) Marilena, Pinulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu
Vasile, Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi Co\atu Neghind
Constantin s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu 6 voturi ,pentru"
gi 13 ,ab(ineri".

D-na Secretar: - Proiectul de hotirAre nu a trecut.
Dl. Primar: - Dacd considera{i cI o familie cu un copil cu handicap grav nu trebuie sd

beneficieze de locuinjd" asta este. ..
Dl. Bddescu: - Domnule Primar, eu am ftcut investilie acolo qi trebuie sd o recuperez.
Dl. Primar: - Dacd locuinla std goali cum vd recuperali investi{ia?

14. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru brangarea la
re{eaua de gaze a locuinlei aflate in blocul Tl2, scara C, apartamentul nr. 2,
Bulevardul Trandafirilor, proprietate privati a Municipiului Motru, locuinfi
de{inutI cu contract de inchiriere de citre domnul Iskandarani Jamal' inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotlrdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotirflre a primit aviz favorabil. Daci sunt discu{ii vd rog sA va

inscrieti la cuv6nt. DacI nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotiirire ata cum a fost
redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru" (19).

D-na Secretar: - Proiectul de hot6rdre a trecut.

15. Proiect de hotirire privind modificarea componentei comisiei de validare a
C.L.Motru qi a comisiilor de specialitate ale C.L. Motru nr. 3 9i 6, ini(iator -
consilier local Colfatu Neghini Constantin;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotlrire.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotlrire a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog si vI

inscrie{i la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost
redactat. Cine este pentru?
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i, o.-" votului exprimat proiectut de hotir6re a fost votat cu unanimitate a, I 
' 

'
voturi 

"pentru" 
(19).

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

16. Probleme curente:
o Adresele SC UATAA MOTRU SA inregistrate la Consiliul Local Motru sub nr.

924104.10.2017 si 980/10.10.2017;
Dl. Pregedinte: - Adresele au fost discutate gi in gedin{ele de Comisii de specialitate ale

Consiliului Local Motru. Domnul Corcoala este prezent la pedinli gi ne poate
lEmuri in legdturA cu aceste adrese.

Dl. Corcoatd: - Societatea UATAA are nevoie de sprijin frnanciar din partea autoritifi locale
pentru a funcliona in iama anului 2017 - 2018. Problema trebuie privitA din
doui puncte de vedere: pe termcn scurt - sA se achizilioneze c6rbune gi

pdcurS, iar pe termen lung - sd se pleteascd datoriile cf,tre societate.
Dl. Primar: - S-a iniJiat proiect de hotiirAre la Guvem in acest sens.

Dl. Corcoatd: - In a doua adresd se face referire la problemele de mediu pe care le are
societatea gi la necesitatea conform5rii gi reducerii poludrii la nivelul
municipiului Motru. Pericolul pe termen scurt este si suspendim activitatea
pAnd la oblinerea autorizaliei de mediu, iar pe termen lung este de sistare a
activitiilii.
- Am avut o int6lnire cu speciali$tii din cadrul Complexului Energetic Oltenia
qi in urma discutiilor am identificat sistemul ECOBELT pus in funcliune
recent la Iqalnila care asigurd atdt grdtarul post ardere cdt qi evacuarea cenugii
qi zgurii uscate de la toate punctele cazanului de abur. Finan{area investiliei
aferentii cazanului se poate face prin Programul de termoficare qi confort 2006

- 2020 unde valoarea cofinanldrii este de 30o% $i trcbuie supo(atd din bugetul
local al Primdriei. Trebuie sI facem o investitie pentru schimbarea tehnologiei
in vederea reducerii poludrii pentru cI nu avem autorizalie $i putem fi inchigi.

Dl. Cojocaru: - Nu este legal si fie inchisd societatea. Garda de mediu poate si dea amendd

dar nu si interzicd activitatea.
Dl. Corcoat6: - Trebuie si schimbEm tehnologia.
Dl. Primar: - Motru a dovedit seriozitate in ceea ce privesc problemele de mediu prin

faptul cd s-a iniliat proiect de hotdrdre in acest sens. Am demonstrat cd suntem
de bund credin!6 prin acliunile pe care le-am intreprins gi reprezentanlii GZrrzii

de Mediu sunt alAturi de noi.
Dl. Corcoald: - Imaginile cu groapa de zgura sunt monitoizate de Garda de Mediu.
Dl. Primar: - UATAA cu totul este monitorizatd.

o Adresa societi(ii Direc(ia Publici Motru S.A., inregistrati la Consiliul Local
Motru sub nr.97 6 I 09.10.2017 ;

Dl. Preqedinte: - Adresa a fost discutati in qedintele de Comisii de specialitate ale Consiliului
Local Motru gi s-a luat act de ea.

r Adresa Oraqului Novaci, inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr.926104.10.2017;

Dl. Pregedinte: - $i aceasti adresd a fost discutati in qedin{ele de Comisii de specialitate ale

Consiliului Local Motru.
Dl. Primar: - Doresc sI nu fie trecutd cu vederea aceastii adresd a oragului Novaci prin care

se soliciti o ofertd pentru colectarea qi transportul degeurilor menajere de la
cetdJenii oraqului Novaci gi zona Rdnca, de la agenlii economici 9i instituliile
publice, precum gi de pe domeniul public al oragului Novaci. Este vorba de

un numdr de 3500 de gospoddrii 9i 500 de agenli economici.
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- Solicitarea este bine venitii cu at6t mai mult cu cat Direclia Publicl spune ci
nu are comenzi gi venituri. S-a depus ofertd?

Dl. Viceprimar: - Nu s-a depus. La prima vedere spuneli cA este o activitatea foarte aducitoare
de bani, dar nu este aga. Nu se pot lua licenle at6t de simplu.

Dl. Primar: - E mult mai u$or sA stAm pe bugehrl local.

o Adresa Colegiului Tehnic Motru, inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr.l019/18.10.2017;

Dl. Preqedinte: - Adresa a fost discutatd in gedintele de Comisii de specialitate ale Consiliului
Local Motnr.

Dl. Viceprimar: - Domnul Perigoreanu a spus ci nu este cadrul legal pentru suportarea
cheltuielilor din bugetul local pentru asigurarea mesei la cantina liceului
pentru cele dou6 eleve, in schimb qcoala poate sustine.

Dl. Cojocaru: - SI se trimiti adresd gcolii prin care sA se comunice aceste menliuni.
Dl. Sanda: - Nu se pot acorda bani din bugetul local pentru un elev din $iqegti care invald la

un liceu din Motru.

o Adresa Automobil Club Romin, inregistratii la Consiliul Local Motru sub
nr.984112.10.2017;

Dl. Pregedinte: - Adresa a fost discutat6 in Eedintele de Comisii de specialitate ale Consiliului
Local Motru.

Dl. Corcoatd: - ACR - ul are datorii ctrtre UATAA. S-a aclionat in instanlS pentru ci existii
riscul de prescriere.

o Adresele Asociafiei de Dezvoltare ADIA Gorj de inaintare a Hotiririlor nr. 11 qi

nr.12 din 12.10.2017, inregistrate la Consiliul Local Motru sub nr.1025/19.10.2017

r tinr,l026ll9.l0.20l7;
Dl. Preqedinte: - De adrese s-a luat act in gedin{ele de Comisii de specialitate ale Consiliului

Local Motru.
Dl. Primar: - Ar fi bine sd analizdm in Consiliul Local, aqa cum a solicitat dl Cojocaru,

pozilia operatorului fatd de brangarea cetiitenilor la reJeaua noui de ape. Poate

in urma analizei hotnnim sd ieEim din ADIA gi sa avem alt operator.

. Adresa APAREGIO Gorj S.A. inregistrati la primiirie sub nr. 36805/25.10.2017 9i la
Consiliul Local Motru sub nr. 1036126.10.2017 ;

Dl. Pregedinte di citire adresei prin care se solicitA Consiliului Local Motru desemnarea unui
reprezentant, in locul domnului Corcoald Eugen, care sA fac5 parte din A.G.A. societ6li
Aparegio Gorj S.A.
D-na Secretar: - Trebuie iniliat proiect de hot?irAre pentru desemnarea altui membru.

o Cererea doamnei Surdu Ana, inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
1033t24.10.2017.

Dl. Pregedinte: - Doamna Surdu este prezenti gi o rog sd ne spund dcspre ce este vorba.
D-na Surdu: - BunE ziua. Sunt mama unui bdiat in vffrsti de 25 de ani care a suferit un

accident rutier gi care momentan se afld intemat la spitalul Floreasca din
Bucuregti cu multiple fracturi. Prin cererea adresatil Consiliului Local Motru
solicit un ajutor financiar care sA acopere cheltuielile de recuperare gi

eventualele alte operalii.
Dl. Pregedinte: - La cererea inaintatE va trebui sd anexati documente justificative.
D-na Surdu: - Am luat legdtura cu medicul qi mi-a promis cd in cel mai scurt timp mi le va

trimite.
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Dl. Primar: - Pentru a initia proiect de hotir6re este necesarA cel putin copie dupd foaia de

observafie cu parafa medicului.
D-na Surdu: - Am inleles.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt intreblri vi rog sd vtr inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuvAnt doamna Gonciulea Larisa Gabriela.
D-na Gonciulea: - BunI ziua. Vd aduc la cunogtinl5 cd am depus cerere pentru repartizarea

unei locuinle cu chirie din luna mai a acestui an. Sunt in situalia de a fi
evacuati din locuinta in care locuiesc cu familia (so1ul gi 2 copii) in termen de
doui slptiirn6ni sau o luntr $i nu am unde sd md duc. Nu am primit rispuns la
cerere.

Dl. Pregedinte: - D-na V6duva, care este situalia cu cererca doamnei?
D-na Vtrduva: - Cererea este depusi. La momentul respectiv nici doamn4 nici solul nu erau

angajati. Una dintre condilii pentnr a se putea reparliza locuinla este de a se

face dovada posibilitiilii phfi chiriei.
D-na Gonciulea: - C6nd am depus cererea nu avezun serviciu. dar m-am angajat in luna iunie gi

acum lucrez 9i pot pldti chiria.
D-na Viduva: - C6nd doamna a adus la cunogtinti ci s-a angajat majoritatea membrilor din

Comisia de repartizare a locuinlelor cu chirie erau in concediu, fiind perioada
concediilor de odihnd 9i nu am reu$it sa stnang Comisia.

Dl. Popescu: - $i eu fac parte din aceastii Comisie.
D-na Viduva: - Da.
Dl. Popescu: - Nu-mi amintesc sd md fi sunat pentru convocare la qedin16.

- Nemaifiind alte discutii $i puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucrdrile
qedinlei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 26.10.2017 .

Lucrdrile qedinpi au fost declarate inchise fapt pentru care s-a incheiat prezentul proces -
verbal.

PreEedinte de qedin(i, intoqmit,
Lony\irigs

tar,
Stroe Gina
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