
Proces - verbal

incheiat azi 27.02.2020 cu ocazia qedinfei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 16 consilieri locali din cei 19 in funclie. Lipsesc consilierii locali: Petrescu Ilie, Ra!
Jana Daniela gi $urlin Marilena. La qedintl participi: domnul Jianu Gigel - primar ai
municipiului Motru, domnul Florescu Daniel - Consilier Juridic .ur. 1L. locul, prin
Dispozilie, doamnei Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru, domnul
Popescu Daniel - director al Direcliei de Cultur6, Activitdti de Sport qi Tineret Motru,
doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca Valeria - $ef Serviciu
Asistenfd qi ProtecJie Social6, domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al primarului,
doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru gi cetd{eni ai municipiului Motru.

Publicitatea gedin{ei a fost efectuatd pe site - ul Primlriei Municipiului Motru iar
qedinla este televizatd in direct.

Membrii Consiliului Local Motru au fost convocaJi prin Dispozi1iaw.3l3l2l.02.2020
qi anunlali telefonic.
Dl. Florescu: - $edin{a este statutard, fiind prezenfi 16 consilieri locali din cei 19 in functie,

fapt pentru care qedinfa se poate desfdqura.
- La map[ avem trei procese verbale. Dacd sunt discu]ii, completdri sau

modificdri la procesul verbal al qedinfei ordinare din data de 30.01.2020 vd,
rog sd le facefi, dacd nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?
In urma votului exprimat procesul verbal al gedin(ei ordinare din data

de 30.01.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru,, (16).
- Dacd sunt discutii, modificlri sau completdri cu privire la procesul verbal al

gedinlei extraordinare de indatd din data de l1 .02.2020 vd rog sI le face{i,
dacd nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal al gedin{ei extraordinare de

indatl din data de 11.02.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi,,pentru" (16).
- Dac[ sunt discufii, modificlri sau completdri cu privire la procesul verbal al

qedinlei extraordinare de indatd din data de 18.02.2020 vd rog sd le face{i,
dacd nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?
in ,r.tt a votului exprimat procesul verbal al qedin(ei extraordinare de

indatfl din data de 18.02.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (16).
- Domnule Pregedinte, vd rog sI preluali lucrdrile qedin{ei.

Dl. Preqedinte:- Prin Dispozilia nr.313121.02.2020 suntem convocafi in gedin![ ordinard
public[ a2i27.02.2020 care are la

PROIECTUL ORDINII DE ZI;

L. Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finan{ate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirAre privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi
Func{ionare pentru serviciul social Centrul Rezidenfial de Asisten(i pentru
Victimele Violen{ei in Familie, inifiator Primar - Jianu Gigel;
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3. Proiect de hotirire privind sus{inerea organizlrii competi(iilor sportive ,,
Cupa Primlverii la Judo" gi ,, Cupa I Decembrie Ia Judo" , inifiator Primar -
Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucririle
de branqament la sistemul de distribu(ie gaze naturale executate de Premier
Energy SRL la blocul M9 - Sc. B, M10-Sc.A, Hl-Sc.7o Bl-Sc 9, I1-Sc.1, Str.
Cerryeniei nr. 11 qi nr.12 qi Str. Motrului nr. 3A, ini{iator Primar - Jianu
Gigel;

5. Proiect de hotdrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branqament la sistemul de alimentare cu energie
electrici al spa{iului definut de OPTIFARM SRL in Piafa Centrall Motru,
inifiator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea schimbului de locuinfe intre camera nr.
5, parter, Bloc C3 qi camera nr. 10, sc.l, etaj 2, Bloc C7, ambele locuin{e
sociale, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrflre privind aprobarea schimbului intre apartamentul nr. 13,
scara B, din blocul T2 cu apartamentul nr. 16, scara B din blocul M8,
municipiului Motru, ambele locuin{e de tip ANL, inifiator Primar - Jianu
Gigel;

8. intrebiri qi interpeliri;
9. Probleme curentel

1. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotlririlor adoptate
de Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2019 -31.12.2019;

2. Adresa medicilor qi farmaciqtilor inregistratl la Consiliul Local Motru
sub nr. 55/30.01.2020;

3. Adresa domnului Mlregescu Radu inregistratl la Consiliul Local Motru
sub nr. 56131.01.2020;

4. Adresa domnului Brliloiu Alin inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr. 87/04.02.2020.

Dl. Mirgu: - inainte de a fi supusd la vot ordinea de zi a qedinlei, propun ca punctele 8 pi

9 sd devinl 1 gi 2 pe ordinea de zi.
in sala de qedinld intrd domnul Petrescu Ilie, fiind prezenli 17 consilieri locali din totalul de

19 in functie.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Mirgu Vasile. Cine este pentru?

In urma votului exprimat propunerea a trecut, fiind votatl cu 9 voturi
,rpentru" gi 8 rrabfineri".
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu propunerea votat6. Cine este pentru?

In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (17).
Dl. Preqedinte: - Avem gi o suplimentare a ordinii de zi cu dou[ proiecte de hotdrAre:

1. Proiect de hotlrflre privind refeaua uniti(ilor de invl(Im6nt preuniversitar de

stat de pe raza Municipiului Motru care vor func(iona in anul qcolar 2020 - 2021,
ini(iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirffre privind completarea HCL nr. 16111.02.2020 cu Anexa
privind suprafefele de teren pentru fiecare obiectiv din PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA $I APA
uzATL DIN JUDETUL GORJ iN pnruOADA 2014 - 2020, inifiator Primar -
Jianu Gigel;
in timp ce domnul Preqedinte citeqte suplimentarea ordinii de zi in sala de gedinfa

intrd doamna $urlin Marilena, fiind prezen{i 18 consilieri locali din totalul de 19 in func}ie.
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Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentat[ cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl a fost votati cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

f. intreblri qi interpeliri;
Dl. Pregedinte: - Dacd aveti intrebiri gi interpeldri vd rog sd vd inscriefi la cuvdnt.
S-au inscris la cuvdnt: Cojocaru Ion, Sanda Ion, Petrescu Ilie, Morega Costel Cosmin,
Collatu Neghin6 Constantin, Cdlin Gheorghe gi Grecu Ion.
Dl. Prepedinte dE cuvdntul domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru - solicitS ca pentru fiecare hotirdre a Consiliului Local Motru, adoptati in

anul 2019, care nu a fost dusd la indeplinire, sd se precizeze in scris
motiwl pentru care nu s-a putut duce la indeplinire;
considerd cd suma de 20 miliarde de lei (vechi) este foarte mare pentru
construirea sensului giratoriu la ieqirea din orag spre T6rgu Jiu, in
interseclia drumului judelean cu drumul nafional;
solicitl convocarea unei qedinte la care sd participe pe l6ng6 membrii
Consiliului Local Motru qi conducerea sau reprezentanlii conducerii
Complexului Energetic Oltenia, tema fiind gisirea unei solutii de
sistematizare a Cartierului $tiucani;
precizeazd cE in Cartierul $tiucani sunt peste 80 de gospoddrii pentru
care proprietarii acestora pldtesc impozite gi taxe la Motru, la fel ca
ceilalli cet6{eni, dar nu existd canalizare, alimentare cu gaze sau acces la
reteaua de agent termic qi nici nu se poate face nimic in acest sens de

cdtre primlrie pentru cI terenul nu ne aparfine;
solicitd sd se ia legdtura cu constructorul care a realizat asfaltarea pe
bulevardul Trandafirilor pentru a ridica gurile de canalizare la nivelul
covorul asfaltic;
solicitd sd se trimit[ adresd cdtre CFR pentru a plati impozit pe terenul
ocupat de ginele de cale feratd gi sd repare trecerile la nivel cu cale
ferat[, avdnd in vedere c[ sunt multe gropi.

D. Primar'":'ihXt",['H"l"T,fi'L:1i""'.?f;i:Zx:: 
"^suma 

este cea stab,it6 de

proiectant qi cuprinde pe ldngd lucrarea propriu - zisd qi alte cheltuieli
adiacente (indicatoare, marcaje rutiere, semnalizatoare luminoase, etc.),

dar investilia nu ne priveqte pe noi.
- Cu privire la convocarea reprezentantilor Complexului Energetic Oltenia

intr-o gedinfd, mentioneazd cE unul dintre reprezentanfii conducerii este

prezent, fiind vorba de domnul Stelian Vasile.
Dl. Stelian precizeazd c[ trebuie trimis[ o adres[ c[tre reprezentan]ii conducerii C.E.

Oltenia din Tdrgu Jiu in care sE se stabileascd, ziua qi ora de desfEqurare

a qedintei, pentru a se putea participa.
Dl. Primar precizeazdcd au fost infundate gropile de la trecerea cu calea feratd qi cI nu se

poate solicita impozit pe terenul ocupat de ginele de cale feratd avdnd in
vedere ci este un serviciu de utilitate public6.

Dl. Preqedinte dd cuvAntul domnului consilier local Sanda Ion.

Dl. Sanda - precizeazd cE domnii directori ai Colegiului Na{ional ,,George Coqbuc"

au dezinformat cdnd auprecizatcd se desfdqoarl ore numai de dimineald
gi solicitd sd fie luate mdsurile necesare pentru a se asigura transportul

elevilor cdtre rutele Hordqti, Rogiula, Rdpa gi dupd'aniaza.
Dl. Negrea menlioneazd cd nu au fost frcute sesiziri cu privire la naveta elevilor.
Dl. Sanda: - menfioneazd cd trebuie achizitionate pubele sau sI se gdseascd o solufie

pentru a se pldti o sumd rezonabilE doar pentru gunoiul menajer produs
gi nu tarifpe persoand sau societate;

a
J



- afirm6 cd sunt pufine societdti comerciale care dau doar gunoi menajer,
majoritatea produc doar gunoi selectiv gi sunt taxate pentru gunoi
menajer;

Dl. Preqedinte d6 cuvdntul domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu - precizeazd c6 trebuie gdsit6 solutia pentru rezolvarea problemei blocului

de la Hordqti ce trebuie demolat;

ffixiTffi,ffi f "ffH,Y:ffi l;:yiff:,,;:"fr d: ffi ;H,3 :lt"i
feratd, avdnd in vedere cd atunci cdnd ploui circula este ingreunat[
foarte mulu 

- s6 se monteze o
lamp6 electricd pentru iluminatul stradal.

Preqedinte dd cuvantul domnului viceprimar Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar - propune sd se gEseascl o solufie pentru constituirea unei echipe in

cadrul societElii Direc{iei Publice Motru care sE se ocupe de reabilitarea
acoperigurilor blocurilor afectate in caz de furtuni;
- precizeazd cd a solicitat o qedinjd cu asociafiile de proprietari pentru a
se gdsi varianta cea mai bund de colaborare cu Directie Publicl (contract
de prestEri servicii, etc.).

Dl' Primar *"Y:ffif;.11.a.ri 
regale in acest sens;

administralia locald nu poate interveni deoarece blocurile sunt
proprietate privatd;
' societatea Direcfia Publicd Motru nu are nicio restricfie de a incheia
contracte de prest6ri servicii cu asociatiile de proprietari;
' s-a incercat igienizarea subsolurilor gi anveloparea blocurilor cu bani
publici dar cetdtenii nu sunt interesali, in sensul cE nu au fost de acord in
majoritatea ceruti de lege, nu au dorit sA-gi achite datoriile acumulate la
intre{inere gi nici sE contribuie financiar in cota parte corespunz6toare;
. blocurile sunt proprietate privati qi pentru repara{ii la acoperiguri nu se

pot folosi bani publici gi exemplificd: ,,E ca gi cum un cetdfean de la
Leurda ar veni cu solicitarea sd-i inlocuim tigla luatd de pe casd de o
furtund;
- doar in situatii de urgenJ6, de calamitate autoritatea locald poate

interveni.
Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Collatu Neghind Constantin.
Dl. Collatu solicitd si fie luate mdsuri pentru a se asigura transportul elevilor Colegiului

Tehnic Motru care frecventeazd cursurile de practicd incd dou6, trei
sdptdmdni dupS incheierea anului qcolar de cdtre celelalte institu{ii de

invdfimAnt din oraq.

Dl. Primar precizeazd,cd nu au fost sesizate probleme cu privire la aceastd situatie nici in
anii gcolari precedenli.

Pregedinte dd cuv6ntul domnului Cdlin Gheorghe.
Dl. C51in - citegte din Legea nr. 19612018, privind infiin{area, organizarea qi

func{ionarea asocia}iilor de proprietari gi administrarea condominiilor,
art. 10, alin.l: ,,Autoritatile administra{iei publice locale organizeazd"in
cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment
specializat in sprijinirea, indrumarea qi controlul asocialiilor de

proprietari."
solicitl rdspuns scris dacd existd sau nu existS compartimentul specializat
in sprijinirea, indrumarea qi controlul asocialiilor de proprietari.

Preqedinte dd cuvdntul domnului Grecu Ion.
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Dl. Grecu: - precizeazii c[ in localitatea insur5lei, in zona in care locuiegte, se
intenJioneaz6 deschiderea unei microcariere;
men(ioneazr cd degi locuitorii din zonr nu sunt de acord gi cd in acest
sens au depus o Notificare in data de 09.11.2019 cu to(i semnatarii,
reprezentan{ii firmei iqi continu[ lucrdrile de amenajare in vederea
desfbqur6rii activitE{ii ;

intreabd dacd primdria a emis autorizalie pentru func{ionarea
microcarierei sau s-a vdndut teren firmei in intravilanul localitdlii
insuriti avdnd in vedere faptul cd proprietarii terenurilor din zond nu
puteau vinde teren pentru c6 majoritatea nu au incl emise titlurile de
proprietate;
afirmd cd firma exploatatoare inten{ioneazd sd, depoziteze stocul de
cdrbune pe un teren intre casele locuitorilor, degi nu au autorizaJie de la
mediu.

Dl. Primar menfioneaz6 cd au fost solicitdri in acest sens dar nu au fost eliberate autorizafii,
motiv pentru care nu se pot da drumul lucrdrilor de exploatare.

Dl. Stelian precizeazd cd pentru a se putea da drumul lucrdrilor de exploatare firma trebuia s5
fac6, dezbatere publicd cu proprietarii din zonl qi sE indeplineascd toate
celelalte conditii impuse de lege.

Dl. Cojocaru - mentioneazd cd firma poate sE aibd autorizatie de la ANRE dar nu poate
obline autorizalia de la mediu dac6 locuitorii din zonl nu sunt de acord
cu desfrqurarea activitdlii;
indrum6 pe domnul Grecu s[ verifice in surse media dacd firma are o
astfel de autorizalie pentru c[ publicarea autoriza\iei este obligatorie.

Dl. Preqedinte precizeazd cd dacd nu mai sunt intrebiri gi interpeldri se trece la dezbaterea
proiectelor de hotdrdre de pe ordinea de zi a qedinlei.

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea Planului de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finan{ate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re, menlioneazd, cd, acesta este inso(it de anexd,

referat de aprobare, raport de specialitate, fiind analizat in qedinlele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Motru gi avizat favorabil. intreabd dacd

sunt discufii.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

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

voturi rrpentru"(18).

3. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi

Func(ionare pentru serviciul social Centrul Rezidenfial de Asisten{I pentru
Victimele Violen{ei in Familie, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre, menfioneazd cd acesta este inso{it de anexd,

referat de aprobare, raport de specialitate, fiind analizat in gedinfele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Motru qi avizat favorabil. intreabd dac6

sunt discutii.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
tn u.ma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru"(18).
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4. Proiect de hotlrire privind susfinerea organizlrii competifiilor sportive rrCupa
Primiverii la Judo" qi ,rCupa I Decembrie la Judo" , ini(iator Primar - Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre, menlioneazd,cd, acesta este insolit de referat de
aprobare, raport de specialitate, cereri de finanfare, fiind analizat in qedintele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru gi avizat favorabil.
intreabd daci sunt discufii.

Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Suma care se acord6 ajunge la C.S.C.C.E. Strehaia.

- Am inleles cd antrenorul este pldtit de pdrinlii copiilor pe care ii antreneazd.
- Nu vreau ca banii motrenilor s6 ajungd la Strehaia.

Dl. Primar: - Banii nu ajung la Strehaia. Competiliile sportive se desftgoard la Motru.
Dl. Popescu Daniel: - Aceqti bani nu se dau unui club sportiv sau vreunei seclii ci se alocd

pentru desfbgurarea competitiilor sportive pe care le organizez la Motru.
Tofi copiii motreni care practicl acest sport participd la competitii.

Dl. cojocaru: - Solicitarea este din partea clubului c.s.c.c.E. Strehaia.
Dl. Popescu Daniel: - Dumneavoastrd confundali solicitarea cu organizarea competiliei.
Dl. Cojocaru: - Am infeles cd p6rintii pl6tesc pentru antrenamentele copiilor.

- Sd se practice acest sport in cadrul Clubului Minerul Motru! Angajali
antrenorul la Clubul nostru!

Dl. Primar: - cine-l pldtegte? cunoagteti situalia financiard a clubului.
Dl. cojocaru: - Este o sumd mare de platd? E vorba de 3 - 5 milioane pe lund.
Dl. Primar: - Cine antreneazdpe aceqti bani?
Dl. Viceprimar: - Am inleles c6 banii nu sunt pentru copii, sunt pentru organizarea

-tffiHTt:'H,torffi,.ipr in jur de 250 de copii, dac6 imparfim banii
alocati la num6rul de copii participan{i la competilii constat[m cd ajung
doar pentru o sticlI de ap6. Din acest motiv propun ca suma alocatd sd fie
de 5000 de lei.

Dl. Primar: - Spuneli gi sursa de finanfare.
Dl. Viceprimar: - Din bugetul local.
Dl. Primar: - S-a aprobat bugetul local qi nu este prev6zutd aceastd sum6.
Dl. Popescu Daniel: - Suma solicitatl este de 2000 de lei, ceea ce inseamnd cd at6t este

necesar pentru desfbqurarea competitiilor.
Dl. Florescu: - Proiectul prevede doud competilii cu cdte 2000 de lei pentru fiecare

competitie. Dumneavoastr6, domnule Viceprimar, propune{i 5000 de lei
pentru intreg proiectul de hotdr6re sau 5000 de lei pentru fiecare
competilie?

Dl. Viceprimar: - Propun 5000 de lei pentru fiecare competitie.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Cine este pentru?
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, Pirvulescu
Eduard Nelu, Stelian Vasile gi $urlin Marilena au votat,pentru".
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghini Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,
Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Iorga
Ion, Popescu Ion, Cojocaru Ion gi Sanda Ion s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea nu a trecut, fiind votatl cu 6 voturi
,rpentru" qi 12 ,,ab(ineri".
Dl. Mirqu: - Il cunosc pe domnul antrenor gi spun cd este un om de bunl calitate, atdt

sportivd cdt gi moral6.
- Domnule Primar, consider cd ar trebui sd discutali cu dumnealui qi sd gdsili

posibilitatea de a infiinta in cadrul Clubului Minerul Motru o seclie in aceastd
ramurd sportivd.
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- Copiii antrenati de dumnealui au rezultate sportive remarcabile ob{inute
intr-un timp foarte scurt qi ar fi p5cat sd nu-i sprijinim.

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

Consilierii locali: Ardeiu Rizvan Remus, Morega Costel Cosmin, Mirpu Vasile, Pirvulescu
Eduard Nelu, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin,
Petrigor Florentina Eugenia, Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea
Nicolae, Pintea Dumitru, Iorga Ion qi Sanda Ion au votat,pentru,,.
Consilierii locali: Popescu Ion gi Cojocaru Ion s-au ab{inut de la vot.

in urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu 16 voturi
,rpentru" gi 2 ,rab(ineri".

5. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucrlrile de
branqament la sistemul de distribufie gaze nattrale executate de Premier
Energy SRL la blocul M9 - Sc. B, M10-Sc.A, H1-Sc.7, Bl-Sc 9, I1-Sc.1, Str.
Cerveniei nr. 11 qi nr.12 qi Str. Motrului nr. 3,4., ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot[rdre, men]ioneazd,cd, acesta este inso]it de referat de
aprobare, raport de specialitate, fiind analizat in qedin(ele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Motru qi avizat favorabil. intreabd dac[ sunt
discutii.

Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: -La art. 1 se precizeazd:,,Se dd acordul Consiliului Local Motru ...".

- Av6nd in vedere cd nu se dd acordul Consiliului Local Motru sd facd ceva ci
Consiliul Local Motru iqi dA acordul pentru . . ., fac amendament ca art. 1 si
aibd urmdtorul conlinut: ,,Consiliul Local Motru igi dA acordul pentru
lucrdrile de branqament...".

- Sunt strdzi care nu sunt legate la reteaua de gaze pentru cI nu este adusd

magistrala in zond,. Se facem proiect de hotirAre pentru extinderea
serviciului de gaze gi in zonele in care lipsegte!

Dl. Primar: - Trebuie cereri din partea cetdtenilor.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discutii supun la vot amendamentul domnului Cojocaru. Cine

este pentru?
ir, ,"*a votului exprimat amendamentul a trecut, fiind votat cu unanimitate

de voturi ,,pentru" (18).
DI. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul votat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,rpentru".

6. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de branqament la sistemul de alimentare cu energie electricl al
spafiului definut de OPTIFARM SRL in Piafa Centrali Motru, ini(iator Primar
- Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotir6re, mentioneazdcd acesta este insofit de referat de

aprobare, raport de specialitate, fiind analizat in qedinlele comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local Motru qi avizat favorabil. Intreab[ dacd sunt

disculii.
Se inscrie la cuv6nt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Fac amendament ca art. 1 sE precizeze: ,,Consiliul Local Motru iqi dA

acordul pentru executarea lucr6rilor de branqament ...".
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot amendamentul domnului Viceprimar.

Cine este pentru?
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in ,rma votului exprimat amendamentul a trecut, fiind votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (18).
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotirdre cu amendamentul votat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi ,rpentru".

7. Proiect de hotirAre privind aprobarea schimbului de locuin{e intre camera nr. 5,
parter, Bloc C3 Ei camera nr. 10, sc.l, etaj 2, Bloc C7, ambele locuinfe sociale,
ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre, menlioneazd. cd" acesta este insoJit de referat de
aprobare, raport de specialitate, cerere, contract de inchiriere, fiind analizatin
qedinlele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru gi avizat
favorabil. intreabd dac6 sunt discutii.

DI. Preqedinte: - Daci nu sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

it o"*u votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru"(18).

8. Proiect de hotirire privind aprobarea schimbului intre apartamentul nr. 13,
scara B, din blocul T2 cu apartamentul nr. 16, scara B din blocul M8,
municipiului Motru, ambele locuinfe de tip ANL, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre, menfioneazd,cd, acesta este insotit de referat de
aprobare, raport de specialitate, cerere, contract de inchiriere, fiind analizatin
qedin{ele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru qi avizat
favorabil. intreabd dacd sunt disculii.

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

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

9. Proiect de hotlrire privind completarea HCL nr. 16111.02.2020 cu Anexa
privind suprafe(ele de teren pentru fiecare obiectiv din PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURTI DE .LrA 5I nrA
UZATL DrN JUDETUL GORJ iN rrruoADA 2014 - 2020, inifiator Primar -
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotir6re, mentioneazd, cd acesta este insotit de anexd,

referat de aprobare, raport de specialitate, fiind analizat in qedinlele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local Motru qi avizat favorabil. intreabl dacd

sunt discuJii.
Se inscrie la cuv6nt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Suprafa{a de cine este calculatS?

D-na. Vdduva: - Suprafafa totald nu se modificd. Aceastd anexS ne-a trimis-o societatea

Aparegio gi cuprinde situa{ia din Proiectul Regional defalcati pe fiecare
obiectiv.

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

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

voturi rrpentru"(18).

10. Proiect de hotlrire privind refeaua unitifilor de invi{Imint preuniversitar de

stat de pe raza Municipiului Motru care vor func(iona in anul gcolar 2020 - 2021,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;
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Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot6r6re, mentioneazdcd acesta este insolit de referat de
aprobare, raport de specialitate, fiind analizat in qedinJele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Motru qi avizat favorabil. lntreabd dacd sunt
disculii.

Se inscriu la cuv6nt domnul consilier local Cojocaru Ion gi domnul viceprimar - Morega
Costel Cosmin.

Dl. Pregedinte d5 cuvdntul domnului Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Cu ani in urmd se vorbea de fuziunea Colegiului National,,George Cogbuc"

cu $coala Gimnaziald nr. 2 Motru.
Dl. Primar: - Nu fac obiectul proiectului de hotlrdre.
Dl. Preqedinte d[ cuvdntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Refeaua qcolar[ nu rdmdne tot aga cr]m am aprobat proiectul Re{elei

t:"ff; 
analizalibine proiectul de hotdr6re veti observa cd sunt doud

modific6ri.
Dl. Primar: - Modificdrile sunt aprobate in Consiliul Local.
Dl. Viceprimar: - Dispar doud unitSli de invdfdm6nt: $coala Primard Ploqtina qi Grddinila cu

program normal nr. 4.
Dl. Sanda: - $coala Primard Plogtina e structurd a $colii Gimnaziale nr. 2 Motru.
Dl. Primar: - Proiectul este intocmit conform avizului trimis de Inspectoratul qcolar.
Dl. Pirvulescu: - Inspectoratul qcolar ddaviz conform solicitirii qi documentelor trimise. S-a

dat aviz pe ce s-a trimis.
D-na. Lonea: - Noi am inaintat Inspectoratului gcolar HCL nr. 14312019, prin care s-a

aprobat proiectul relelei unitdlilor de invdtdmdnt pentru anul gcolar 2020 -
2021, ce cuprinde gi cele doudunitSli de invdJdmAnt care nu se regdsesc in
aviz.

Dl. Viceprimar: - Trebuie sd analizdm cu atenJie proiectul de hotlr6re sI nu facem vreo
gregeald. Aga cum am mai spus, proiectul de hotdr6re nu cuprinde doud
unitdti de inv6{dm6nt.
- Domnul Primar poate sd retragd proiectul de hotlr6re pentru a-l analizain
profunzime.

Dl. Primar: - Este posibil ca Inspectoratul gcolar sd fi luat in considerare HotdrArea de

luna trecut[ prin care s-a aprobat mutarea temporard a clasei simultan de la
Ploqtina la $coala Gimnaziald nr. 2 Motru.
- Raportul de specialitate este favorabil?

D-na. Lonea: - Am intocmit Raportul de specialitateinbaza Avizului Inspectoratului $colar
Gorj qi am menfionat cd Re]eaua $colard pentru care Inspectoratul $colar a
dat Avizul nu cuprinde in structurd doud unitali de invdtdmdnt care erau in
proiectul relelei qcolare aprobat.

Dl. Primar: - Retrag proiectul de hot5r6re.

11. Probleme curentel
1. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotlrArilor adoptate de

Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2019 -31.12.20191'
Dl. Preqedinte: - 

Htr;r::,T 
avut-o qi la qedintele Comisiilor de specialitate.

2. Adresa medicilor qi farmaciqtilor inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr. 55/30.01.2020;

Dl. Pregedinte: - Aceeaqi situalie. Am luat act.

3. Adresa domnului M5reqescu Radu inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr. 56/31.01.2020;
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Dl. Pregedinte: - Aceeagi situatie. Am luat act.

4. Adresa domnului Brliloiu Alin inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
87t04.02.2020.

Dl. Preqedinte: - Aceeaqi situalie. Am luat act.

Domnul Preqedinte declarl inchise lucrdrile qedintei ordinare a Consiliului Local
Motru din data de 27 .02.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE D SECRETAR G
PINTEA

A,
INA
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