
Proces - verbal

incheiat azi 30.0I.2020 cu ocazia qedin(ei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 17 consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsesc consilierii locali Ardeiu Rdzvan
Remus Ei $urlin Marilena. La gedintd participd: domnul Jianu Gigel - Primar al municipiului
Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru, domnul Dobricd
Tudor - director al societSjii Direclia PublicS Motru S.A, domnul Popescu Daniel - director al
Direcfiei de Culturd, Activitdti de Sport qi Tineret Motru, doamna Vdduva Angela - $ef
Serviciu C.S.P.L.P.P.M., domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle,
Contabilitate, domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al Primarului, doamnele
Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local
Motru qi cetdteni ai municipiului Motru.

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

Membrii Consiliului Local Motru au fost convocati prin Dispozilia nr. 26122.01.2020
gi anuntali telefonic.
D-na. Secretar General: - $edinla este statutard, fiind prezenli 17 consilieri locali din cei 19

in funcfie, fapt pentru care gedinJa se poate desfdgura.
- La mapd avem doud procese verbale. Dacd sunt discutii,

completdri sau modific[ri la procesul verbal al qedintei ordinare din data de

19.12.2019 vd rog s5 le faceti, dac[ nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?

in urma votului exprimat procesul verbal al qedin{ei ordinare din data
de 19.12.2019 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (L7).

- Dacd sunt disculii, modificdri sau completdri cu privire la
procesul verbal al qedintei extraordinare de indatd din data de 09.01 .2020 vit
rog sE le faceti, dacd nu sunt il supun la vot. Cine este pentru?

In urma votului exprimat procesul verbal al qedin(ei extraordinare de

indatl din data de 09.01.2020 a fost votat cu 15 voturi ,,pentru" qi 2 ,,ab{ineri"
(domnii consilieri locali Petrescu Ilie qi Mirqu Vasile s-au ab{inut de la vot pe motiv
ci nu au fost prezen{i la qedinJi).

- Domnule Preqedinte, vd rog sd preluati lucrdrile qedinfei.

Dl. Pregedinte:- Prin Dispozilia m. 26122.01.2020 suntem convocati in qedintd ordinard

publicd a2i30.01.2020 care are la

PROIf,CTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotirire privind modificarea tarifului pentru deqeurile municipale

destinate a fi eliminate prin depozitare, prin adlugarea contribufiei pentru
economia circulari, conform Anexei nr. 2 din O.U.G. nr.19612005, respectiv

80leilton[, inifiator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirflre privind modificarea art. 6 din contractul - cadru de

inchiriere pentru suprafefele cu destinafia de locuin{i aprobat prin H.C.L. nr.
44129.03.2018, inifiator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrire privind mutarea elevilor de la $coala Primari Ploqtina la

$coala Gimnazialdnr.2 Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucrlrile
de bran;ament qi racord executate pe domeniul public la infrastructura
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tehnico-edilitarfl existenti in zoni solicitat de domnul MIreEescu Silviu,
inifiator Primar - Jianu Gigel;

5. intreblri qi interpellri;
6. Probleme curentel

1. Raport semestrial privind activitatea de solufionare a peti{iilor iulie -
decembrie 2019, inregistrat la Primlria Municipiului Motru sub nr.
787110.01.2020 qi Ia Consiliul Local Motru sub nr. 21113.01.2020;

2. Raport privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu
handicap grav din Municipiul Motru in anul 2019, inregistrat la Consiliul
Local Motru sub nr. 35114.01.2020;

3. Adresa nr. 9113.01.2020 a Clubului Sportiv ,,Minerul Motru 2008',
inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 24114.01.2020;

4. Adresa domnului Corega lon, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
975t30.12.2019;

5. Adresa doamnei Croce Mihaela Sidonia, prin curator Croce Alexandru,
inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub nr. 36120.01.2020.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi

,rpentru" (17).
Dl. Pregedinte: - Avem qi o suplimentare a ordinii de zi cu:

l. Proiect de hotlrire privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor
din invi(Imintul preuniversitar de stat din municipiul Motru in anul 2019 -
2020, inifiator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea reorganizirii Adunirii Generale a
Acfionarilor la Societatea Comerciall Direcfia Publici Motru S.A. qi 

^,,Mandatului de Reprezentare" in baza clruia reprezentan{ii municipiului
Motru in Adunarea GeneralI a Acfionarilor la Societatea Comerciall Direcfia
Publicl Motru S.A. iqi vor deslhqura activitatea, inifiator Primar - Jianu Gigel;

3. Adresa domnilor Booveanu Dorel, Bejenaru Aristici qi Tudoran Gheorghe,
inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.44l23.01.2020.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatl cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (17).
Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentatE. Cine este pentru?

In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl a fost votati cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (17).

1. Proiect de hotlrflre privind modificarea tarifului pentru deqeurile municipale
destinate a fi eliminate prin depozitare, prin adiugarea contribufiei pentru
economia circularl, conform Anexei nr. 2 din O.U.G. nr.19612005, respectiv 80

lei/tonI, ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re, men{ioneazdcd, acesta este inso{it de referat de

aprobare, raport de specialitate, adrese, anexe, fiind analizat in gedinJele

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru Si avizat favorabil.
intreabd dacS sunt discufii.

S-a inscris la cuv6nt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Prepedinte: - Are cuvAntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Trebuiau semnate o parte din anexe gi s-a frcut acest lucru.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost

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

voturi rrpentru"(17).
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2. Proiect de hotlrflre privind modificarea art. 6 din contractul - cadru de
inchiriere pentru suprafe(ele cu destinafia de locuinfl aprobat prin H.C.L. nr.
44129.03.2018, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot6rdre, menlioneazd,cd, acesta este insofit de referat de
aprobare, raport de specialitate, extras din vechiul contract cadru de inchiriere
pentru suprafelele cu destinalie de locuinJ[, fiind analizat in qedin]ele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru gi avizat favorabil.
intreabd dacd sunt discu(ii.

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

in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentrut'(1 7).

3. Proiect de hotirire privind mutarea elevilor de la $coala Primarl Ploqtina Ia
$coala Gimnazialinr.2 Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re, men{ioneazdcd acesta este insofit de referat de
aprobare, raport de specialitate, adrese, raport de inspectie, fiind analizat in
qedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru Si avizat
favorabil. intreabd dacS sunt discutii.

S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - A$a cum este formulat proiectul de hotdrdre a muta inseamnd a transfera,

ceea ce inseamnS cd invd{dtoarea rdmdne fhrd post. E vorba de 5 copii de etnie
romd de diferite v6rste care fac cursuri intr-o clasd simultan (clasa 0 - clasa a
IV - a) gi care dacd vor fi mutaJi nu vor mai frecventa cursurile.
- Nu Consiliul Local trebuie sI aprobe mutarea sau transferarea copiilor.

Dacd se dorea acest lucru trebuia sd se vind in luna septembrie a anului trecut.
Dl. Primar: - Structura poate fi modificatS. Mai mult, in timpul unei inspeclii au fost

sesizate mai multe nereguli care necesiti timp pentru a fi remediate.
- Nu inseamnl ci invSfdtoarea iqi va pierde postul.

Dl. Sanda: - $i l-a pierdut.
Dl. Primar: - Nu. Doamna Directoare Videscu ne-a trimis o adresd in care aprecizat cdin

urma controlului frcut de DSV s-a intocmit un raport de inspec{ie in care sunt
trecute neregulile sesizate, elevii put6nd fi mutafi la $coala Gimnaziald w. 2

Motru p6nd cdnd acestea sunt remediate. Inspectoratul qcolar ne-au trimis
adresl in care ne comunic[ faptul cd a acordat avizul conform pentru mutarea
elevilor cu condilia emiterii unei hotdr6ri.

Dl. Sanda: - Eu am spus punctul meu de vedere qi nu voi vota proiectul de hotlrire in
aceastd form[ gi vI spun ci vor fi probleme. $coala Gimnazial6 nr. 2 Motru
este a l0 - a din jude! ca numdr de elevi.

Dl. Primar: - Releaua qcolar[ se voteazd aici in Consiliul Local.
Dl. Petrescu - Domnul Sanda are experienlE pentru cd a inchis qi $coala Roqiuta. Sunt 5

copii de etnie romd care trebuie reintegrati social.
- DSV nu a dat aviz pentru gcoal5. Sd nu se int6mple ceva cu un copil care

intrd intr-o toaletd insalubrd!
Dl. Sanda: - Nu am desfiintat eu $coala Rogiufa, s-a desfiinlat singurd.
Dl. Petrescu: - Se acordd asistentd medical6 acolo?
Dl. Primar: - La $coala Plogtina nu, la Scoala Gimnaziald nr. 2 Motru da, este cabinet

medical.
Dl. Viceprimar - Sunt 5 copii care frecventeazd intr-o singuri clas6 clasele 0 - IV. Muta{i la

Motru, vor fi integrafi in clasele corespunz6toare gi invdldtoarea rdmdne ftrE
Post.
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- De la Inspectoratul gcolar avem aviz cd" putem s6-i mut[m, dar dintr-un lucru
bun pentru copii qi localitate sd nu facem unul rdu in sensul cd acegti copii nu
vor mai frecventa gcoala fie cd nu au cu ce ajunge la qcoal6, fie cd nu-i vor
mai l6sa pirinfii.

Dl. Primar: - Avem asigurat transport zilnic. Dacd acegti copii vor dori sd faci gcoali vor
face, indiferent de locul in care se vor desfEqura cursurile.

Dl. Sanda: - Calitatea cregte, dar nu e legal.
Dl. Mirqu: - Din punctul meu de vedere, am mai spus gi la gedinfele de comisii, acest

proiect de hotdr6re este apanajul Consiliului de AdministraJie al $colii
Gimnaziale nr. 2 Motru, nu al Consiliului Local.

in timpul discu(iilor au intrat in sal[ doamna $urlin Marilena qi domnul Ardeiu
Rdzvan Remus, fiind prezenli toli cei 19 consilieri locali in funcfie.
Dl. Primar: - Inspectoratul $colar a cerut acest lucru (hotdrdre de consiliu local).
Dl. Pirvulescu: - Dacd se face mutarea, cei cinci copii, care acum fac parte din aceeaqi clasd,

vor fi repartiza\i in clasa corespunzdtoare virstei lor, invdtdtoarea rdmdndnd
frrd post.
- Ca sd rezolvdm problema, art. 1 ar trebui s5 specifice c[ se mutd temporar

clasa pentru ca invdfdtoarea sd nu piardd postul, degi nu e apanajul Consiliului
Local, a$a cum a spus gi domnul Mirqu.

Dl. Primar: - Doamna invdJltoare se va muta cu tot cu clasd de la Plogtina la Motru.
Dl. Pregedinte: - DacI nu sunt disculii supun la vot amendamentul domnului Pirvulescu ca

mutarea elevilor s[ fie temporard. Cine este pentru?
in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 17 voturi ,,pentru'o qi

2 ,,ab{ineri"(S-au ab{inut de la vot domnii consilieri locali Cojocaru Ion gi Popescu lon).
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul votat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re a fost votat cu 17 voturi
,,pentru" gi 2 ,,abfineri" (S-au ab{inut de la vot domnii consilieri locali Cojocaru Ion qi

Popescu lon).

4. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucrlrile de

branqament qi racord executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-
edilitarl existentfl in zoni solicitat de domnul Mireqescu Silviu, ini{iator Primar
- Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot[rAre, men]ioneazd,cd acesta este inso]it de referat de

aprobare, raport de specialitate, fiind avizat favorabil de Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local Motru gi intreabd dacd sunt discutii.
Dl. Pregedinte: - DacI nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotirdre a$a cum a fost

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

voturi ,pentru"(19).

5. Proiect de hotirire privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor
din invl(Imintul preuniversitar de stat din municipiul Motru in anul 2019 -
2020, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre, men(ioneazd cd acesta este inso(it de referat de

aprobare, raport de specialitate, fiind analizat de comisiile de specialitate ale

Consiliului Local Motru qi avizat favorabil. intreabd dacd sunt disculii.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Sanda Ion qi Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Sanda.

Dl. Sanda: - Propun ca qi bursa socialI sd fie in suml de 40 lei/luna.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Ag dori sd mdrim media de acordare a burselor de merit de la 8,50 la 9,00.

- Existd sursd de finanlare pentru a fi acordate bursele de la media 8,50?
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Dl. Petrescu: - $i la facultate gi la liceu media de bursd pleacd de la 8,50. Consider cd este
bine sd rdmdnd aqa.

Dl. Pirvulescu: - $titi cdt este la Tdrgu - Jiu media? 9,90 gi noi ddm de la 8,50 cd avem
buget...

Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discufii supun la vot amendamentul domnului Sanda ca bursa
de ajutor social sI fie de 40 lei/lund. Cine este pentru?

Consilierii locali: Ardeiu R[zvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile, $urlin Marilena, Morega Costel Cosmin, Popescu Ion, Cojocaru Ion gi Sanda Ion
au votat rrpentrut'.
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petrigor Florentina Eugenia,
Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela qi Iorga Ion au votat,,impotrivi',.

Amendamentul nu a trecut, fiind votat cu 9 voturi ,rpentru" qi L0 voturi
,rimpotrivI".
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru"(19).

6. Proiect de hotlrffre privind aprobarea reorganizirii Adunirii Generale a
Acfionarilor la Societatea Comerciall Direc(ia Publicl Motru S.A. qi L
,,Mandatului de Reprezentare" in baza clruia reprezentan{ii municipiului
Motru in Adunarea Generall a Ac(ionarilor Ia Societatea Comerciali Direc(ia
Publici Motru S.A. igi vor desflgura activitatea, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre, mentioneazd cd acesta este insolit de anexd,
referat de aprobare, raport de specialitate, fiind analizat de comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Motru Si avizat favorabil. intreabd dacd sunt
disculii gi solicitd sd se facd propuneri pentru desemnarea reprezentanfilor
Consiliului Local in AGA la societatea Directia Publica Motru S.A.

S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Ardeiu Rdzvan Remus.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Ardeiu.
Dl. Ardeiu: - Daci au fost trei reprezentanli gi s-a retras unu, sd rim6nd ceilalli doil
D-ra. Petrigor: - Propun pe domnul Petrescu Ilie.
Dl. Drdghici: - Propun pe domnul Pintea Dumitru.
Dl. Ardeiu: - Propun pe domnul Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domniqoarei Petrigor. Cine este pentru?
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,
Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela, Iorga Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, $urlin Marilena, Morega Costel Cosmin qi Sanda Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Cojocaru Ion gi Popescu Ion s-au ab{inut de la vot.

in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 17 voturi ,,pentru" gi 2
,rab(ineri".

Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului DrSghici. Cine este pentru?
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,
Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela qi Iorga Ion, au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Popescu Ion, Cojocaru Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile,
Pirr,ulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Morega Costel Cosmin gi Sanda
Ion s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea a fost votati cu 10 voturi ,,pentru" qi 9
,,abfineri".

Propunerea a trecut.
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Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotirAre cu propunerile votate. Cine este pentru?
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghin[ Constantin, Petrigor Florentina Eugenia,
Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Sanda Ion gi Iorga Ion, au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile, Morega Costel Cosmin, Pirvulescu
Eduard Nelu qi Stelian Vasile, s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 14 voturi
,rpentru" gi 5 ,rab(inerit'.

7. Probleme curentel
1. Adresa domnilor Booveanu Dorel, Bejenaru Aristicl qi Tudoran Gheorghe

inregistratl la Consiliul Local Motru sab nr.44123.01.2020;
Dl. Preqedinte citegte adresa qi dd cuv6ntul domnului Booveanu Dorel.
Dl. Booveanu - se adreseazd,cl ruglmintea ca prelungirea conductei magistrale de gazein

Ploqtina sd se fac6 qi pe partea stdngi pentru a putea beneficia de serviciu qi
locuitorii din acea zond;

- ridicd problema lipsei trotuarului la Ploqtina, mentiondnd ci pentru a merge
la gcoalS copiii agteaptl microbuzul in stradi gi nu de puline ori pdrinlii
acestora au fost amendafi de politia rutierE;

- intreabi de ce drumul care duce cdtre T6rgu - Jiu se numegte Calea
Severinului, fiind un drum judelean qi igi exprimd nemulfumirea vizavi de
faptul cd s-a schimbat denumirea din Strada Principald - Plogtina in Calea
Severinului, inclusiv numerotarea imobilelor, vdzdndu-se nevoit sd schimbe
toate documentele de identitate.

Dl. Primar r6spunde punctual domnului Booveanu:
- prelungirea magistralei va fi pe o singuri parte iar racorddrile se fac qi de o

parte qi de alta astfel incdt toti locuitorii interesati sd poatd fi racordati.
- este proiect pentru a se face trotuar.
- denumirea strdzilor gi renumerotarea imobilelor sunt conform Nomenclatorul

Stradal aprobat prin hot[rdrea Consiliului Local Motru.

2. Raport semestrial privind activitatea de solufionare a peti{iilor iulie -
decembrie 2019, inregistrat la Primiria Municipiului Motru sub nr.
787110.01.2020 qi Ia Consiliul Local Motru sub nr. 21113.01.2020;

S-a luat act.

3. Raport privind activitatea asisten{ilor personali ai persoanelor cu handicap
grav din Municipiul Motru in anul 2019, inregistrat la Consiliul Local Motru
sub nr. 35114.01.2020;

S-a luat act.

4. Adresa nr. 9113.01.2020 a Clubului Sportiv ,,Minerul Motru 2008",
inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 24114.01.2020;

Dl. Preqedinte intreab6 dac6 sunt discu(ii.
S-a insuis la cuvdnt domnul Sanda Ion.
Dl. Sanda: - De unde reiese aceast6 sumd inscrisd in buget de 448343 lei?

- Bugetul clubului are 3 surse importante de venituri: cotizalii, sponsoriz[ri gi

venituri proprii pentru cE de asociaJi nu mai poate fi vorba pentru cd nu
plltesc, cu exceplia Consiliului Local.

Dl. Primar: - S-a calculat cdt este nevoie pentru: - a funcliona cele trei grupe existente de
coplu
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- infiin{area echipei de fotbal de seniori -
liga a IV -a;

- Consiliul Local plEteqte contribufia de 40o/o. Aqa a fost qi anul trecut.
Dl. Viceprimar: - CAt este bugetul total?
Dl. Stelian: - 150 de milioane lei.

- S-au purtat discutii cu diferite firme care au spus cd vor veni sd ia ac{iunile
de la sindicate din luna martie.

5. Adresa domnului Corega lon, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
975t30.12.2019;

Dl. Preqedinte di cuvdntul domnului Corega.
Dl. Corega - menlioneazd, cd"in adresd a solicitat revocarea unei hotirdri gi cel care decide

revocarea sau nu a hotdrdrii este Consiliul Local;
- precizeazd, cd, a2i,30.01.2020, a mai depus la secretariatul Consiliului Local

o adresi din partea doctorilor care au cabinete medicale in policlinicd.
Dl. Preqedinte se adreseazd. domnului Corega cd pentru a participa la gedinJele Consiliului

Local Motru ar trebui sd fie cetdJean al municipiului Motru.
Dl. Corega rispunde domnului Pregedinte ci este administrator de firme cu sediul pe

teritoriul municipiului Motru gi pldtegte taxe qi impozite, ceea ce ii dd
dreptul sd fie prezent la qedintele Consiliului Local Motru.

Dl. Pregedinte precizeaz6, cd, nu poate face Consiliul Local ceea ce solicitd domnul Corega gi
il indrumd pe domnul Corega sd se adreseze Serviciului de specialitate din
cadrul Prim[riei municipiului Motru.

6. Adresa doamnei Croce Mihaela Sidonia, prin curator Croce Alexandru,
inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 36t20.01.2020;

Dl. Pregedinte menlioneazd cd s-a luat act de adresd qi precizeazd cd trebuie inifiat proiect de
hotdrdre pentru a fi prinse toate cazurile de acest gen.

8. intreblri gi interpellri.
Dl. Preqedinte intreabd, dacd, sunt disculii.
S-au inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin, domnul Collatu Neghind
Constantin qi domnul Popescu Ion.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar - supune atenfiei Consiliului Local Motru adresa societdlii Aparegio Gorj,

inregistratd la primdria municipiului Motru sub nr. 2592127.01.2020,
considerdnd cd aceasta trebuia sd facl obiectul unui proiect de hot[rAre sau
sd fi fost pusd la mapa de qedint[.

- dd citire adresei:

,,Revenim la adresele: nr. 5027103.07.2018 inregistratd la dumneavoastrd sub nr.
25302105.07.2018, nr. 7740103.06.2019 inregistratd la dumneavoastrd sub nr.
205 48 I 03 .06.2019, informdndu -vd, cd, PROIECTUL MAJOR se afl d in faza de evaluare fi nal6
a finanfdrii nerambursabile qi in conformitate cu prevederile Ghidului de finanlare este
imperios necesard emiterea documentelor institufionale p6n6 la data de 05.02.2020,
documente ce stau la baza semndrii Contractului de finanJare, la care mdsurile evaluate de
finanfatori pentru municipiul Motru depSgesc 30 miliarde euro flrd TVA.

Anexlm documentafia privind emiterea:
o Declaratiei privind suprafafa de teren in proprietate publicd pe care urmeaz6 a se

desfrqura realizarea mdsurilor din programul-draft conform ghid solicitant cu
indicalii de completare;

o Hotdrdre de Consiliu Local privind aprobarea punerii la dispozifia Proiectului Major
a terenurilor conform declaraliei."

- precizeazd cd suntem in situaJia de a pierde banii, avdnd in vedere cd mai
sunt c6teva zile pdnd la implinirea termenului,
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- solicitd sA se convoace o qedin{6 de indatd pentru adoptarea de cltre
Consiliul Local Motru a unei hotardri in acest sens.

Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Co[atu.
Dl. Collatu - menfioneazd, cd mai mul]i cetd{eni au ridicat problema grupurilor sanitare

din cadrul policlinicii care sunt inchise;
- solicitd sd se ia mdsuri pentru ca aceste grupuri sanitare sd fie deschise.

Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Popescu.
Dl. Popescu aduce in disculie problema apei calde menajere, preciz6nd cd aceasta este

ruginitd qi problema persistd de la o zila alta.
Dl. Primar - rdspunde domnului Popescu spun6nd cd problema nu este de la UATfu\ ci

de la condominiu;
- precizeazd cE levile trebuie inlocuite pentru cd au probleme.

Domnul Preqedinte declari inchise lucrdrile qedintei ordinare a Consiliului Local
Motru din data de 30.01 .2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
PINTEA STROES
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