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Proces - verbal
incheiat azi 29.04.2020 cu ocazia convocdrii gedin(ei extraordinare de indatr aConsiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fEcut on line, materialele au

fost trimise de doamna Lonea Vasilica on line membrilor Consiliului Local, domnuluiPrimar qi doamnei Secretar General, iar gedinla se desfrqoard tot on line (pe
WhatsApp).

La gedin{6 particip[: toli cei l9 consilieri locali in funcJie, domnul Jianu Gigel -Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General almunicipiului Motru, domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finan{e,
Contabilitate qi doamna Lonea Vasilica din cadrul Aparatului permanent al
Consiliului Local Motru.
Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi anexd la Dispozilia nr. 412129.04.2020
privind convocarea Consiliului Local Motru in qedin{a extraordinard de indatl in data
de 29.04.2020, orele 1400, ce se desfrgoard on line (pe whatsApp).

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea regulamentului de desllqurare a
gedin{elor comisiilor de speciatitate qi gedin(ele Consiliului Local Motru,
pentru perioada strrii de urgen{i, ini{iator primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotir6re privind aprobarea regulamentului de compensare
precum gi modalitatea de evitare a supracompenslrii gi de recuperare a
eventualelor supracompensafii rezultate din prestarea serviciului de
producere, transport, distribufie gi furnizarea agentului termic in sistem
centralizat in municipiul Motru, precum gi aprobarea pierderilor induse
de prestarea serviciului de producere, transport gi distribufie energie
termici la SC UATAA Motru SA in valoare de 1.700 mii lei din valoarea
totall a pierderilor de 7.206,93 mii lei, ini{iator Primar - Jianu Giget;

3. Proiect de hotlrAre privind aprobarea graficului de plnfi aferente
contractului de achizi{ie certificate de gaze cu efecte de seri (EUA) ce se
va incheia de sc UATAA Motru sA cu T.D.R. ENERGY sRL, iniliator
Primar - Jianu Giget;

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. cine este pentru?
in urma votului exprimat on line ordinea de zi a fost votatl cu

unanimitate de voturi ,,pentru,, (19).

1. Proiect de hotirAre privind aprobarea regulamentului de desfrqurare a
qedin{elor comisiilor de specialitate qi qedin{ele Consiliului Local Motru,
pentru.perioada strrii de urgen{r, ini{iator primar - Jianu Gigel;
In comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru la proiecirl de hotdr6re

s-a fEcut amendament de c[tre domnul Cojocaru Ion ca gedinfele sa se desftqoare on
line (pe WhatsApp) pe perioada pandemiei cu COVID - 19.

a



( Dl' Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrare cu amendamentul facut, Art.lavandurmitorul conJinut: ,,Art.l. Se aprobi ca desftqurarea qedinfelor comisiilor despecialitate qi qedinlele consiliului Locai Motru, pent* p"houou starii ae uigenla, s[ aibd locpe suport electronic. nlin i-ntermediul aplicaliei wiatsapp 
"u 

g*prl format - primiria Motru:participanti consilierii locali, Primarul- Municipiului Motru, Secretarul general alMunicipiului Motru, Aparatul Permanent al consiliuiui local Motru $i fu".ii;;*i publici dincadrul Primiriei municipiului Motru.,,
in urma votului exprimat proiectul de hotirare este votat cuunanimitate de voturi ,perltru" (19), gedinfele consiliului Local Motru qi alecomisiilor de specialitate urmind a se desfrgura on line pe perioada pandemiei.

2' Proiect de hotrr6re privind aprobarea regulamentului de compensare
precum 9i modalitatea de evitare a supracompenslrii gi de recuperare aeventualelor supracompensafii rezultate din prestarea serviciului deproducere, transport, distribu(ie gi furnizarea agentului termic in sistem
centralizat in municipiul Motru, precum qi aprobarea pierderilor induse
de prestarea serviciului de producere, transport pi dlstribu(ie energie
termicl la SC UATAA Motru SA in valoare de 1.700 mii lei din valoarea
totalr a pierderilor de 7.206,_9-3 mii lei, inifiator primar _ Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
fn urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 16 voturi

,p€trtru" gi 3 ,,ab(ineri" (Ardeiu Rizvan Remus, Morega costel cosmin qi $urlinMarilena).

3' Proiect de hotirire privind aprobarea graficului de pl5{i aferente
contractului de achizifie certificate d.e gaze cu efecte de ser^I (EUA) ce se
va incheia de sc UATAA Motru SA cu T.D.R. ENERGY sRL, iniliator
Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6r6re.
fn urma votului exprimat proiectul de hotir6re este votat cu 16 voturi

,pentru" gi 3 ,,ab(ineri" (Ardeiu Rrzvan Remus, Morega costel cosmin qi $urlinMarilena).

Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordine a de zi, domnul preqedinte
declarl inchise lucrlrile qedintei extraordinare de indat[ a Consiliului Local Motru din
data de 29.04.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

Laprezentul proces - verbal vor fi anexate diiculiile on line.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, ENERAL,
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