
Proces - verbal

incheiat azi 30.04.2020 cu ocazia convocdrii qedinfei ordinare a Consiliului
Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut on line, materialele au

fost trimise de angajatele Aparatului Permanent on line membrilor Consiliului Local,
domnului Primar qi doamnei Secretar General, iar qedinla se desffiqoard prin
intermediul aplicatiei WhatsApp.

La gedin!6 particip6: 17 consilieri locali in funclie, domnul Jianu Gigel - Primar

al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului
Motru qi doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. Lipseqte doamna Surlin Marilena gi domnul

Morega Costel Cosmin.
D-na. Scretar General - menlioneazd cd sunt prezen\i 17 consilieri locali, fapt pentru

care gedinta se poate desfbqura;
- Supune la vot procesul verbal al gedintei extraordinare de

indat[ din data de 17.03.2020.
Intri in re{ea qi doamna $urlin Marilena, anun{6ndu-qi prezenta. Sunt prezenti

l8 consilieri locali din cei 19 in func{ie.
tn ,rma votului exprimat procesul verbal al gedin(ei extraordinare de

indatl din data de 17.03.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi,,pentru" (18).

Dl. Primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotlrdre de la punctul 1 motivat de

faptul cd a fost aprobat in gedinla din29.04.2020.
Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost comunicat de angajatele Aparatului Permanent

in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi este anex[ la

Dispozilia nr.404124.04.2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in gedin{6

ordinari in data de 30.04.2020, orele 1600, ce se desfrqoar[ prin intermediul aplica(iei

WhatsApp.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea regulamentului de desflqurare a

qedin{elor comisiilor de specialitate qi qedin(ele Consiliului Local Motru
pentru perioada stlrii de urgen{I, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrffre privind modificarea componenfei comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local Motru nr. L qi 2, ini{iator Primar -
Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrffre privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local al

Consiliului Local Motru pe anul 2020 qi estimlri 202L - 2023, ini(iator
Primar - Jianu Gigel;

4. proiect de hotirffre privind aprobarea statului de func{ii al Spitalului
Municipal Motru incepind cu data de 01.05.2020, ini{iator Primar-
Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat
prin Certificatul de Urbanism nr. 1591L8.12.2019, firmei S.C.

RALICRI COM S.R.L., in scopul Autorizlrii executirii lucrlrii de

,,Modernizare LES joasi tensiune gi brangamente aferentePTCZ nr. 18,
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localitatea Motru, Aleea cerveniei, cartier 8 Martie, judeful Gorj'r,
ini{iator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirflre privind aprobarea Listei de repartizare a
Iocuin{elor de tip ANL solicitan(ilor inscriqi pe lista de prioritl{i,
inifiator Primar - Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirflre privind cesionarea contractului de inchiriere
pentru apartamentul nr. 1, scara 1, blocul Tll, Strada Ar{arului nr. 2,
Municipiul Motru, ini(iator Primar - Jianu Giget;

8. Proiect de hotlrAre privind aprobarea atipirii imobilului - teren cu nr.
cadastral 37932 cu imobilul - teren cu nr. cadastral 38100 intr-un singur
imobil in suprafa(i de 2500 mp cu nr. cadastral 3Bz2B, situat in
Municipiul Motru, B-dul rrandafirilor, nr. 19, jude(ul Gorj, ini{iator
Primar- Jianu Gigel;

9. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucririlor de branEare la sistemul de alimentare cu energie
electrici a proprieti{ii de(inute de domnul Croitoru Cornel Andrei,
situatr in Municipiul Motru, Aleea Teilor, nr. 61, jude(ul Gorj, ini(iator
Primar - Jianu Gigel;

10. Probleme curentel
1. Adresa Direc(iei Publice Motru SA nr. 66120.03.2020 inregistrati la

Consiliul Local Motru sub nr. 259120.03.2020;
2. Adresa doamnei Pantelie Adelina Mihaela inregistrati la Consiliul

Local Motru sub nr. 281/08.04.2020;

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi frrd proiectul de hotlrdre de la punctul 1,

retras de domnul Primar. Cine este pentru?
io urma votului exprimat on line ordinea de zi este votati cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).
Mai este un proiect de hotlrdre pentru suplimentarea ordinii de zi, respectiv:

,,Proiect de hotlrire privind aprobarea rectificirii Bugetului Institu{iilor Publice
qi Activiti{ilor Finanfate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2020 qi

estimlri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 310 mii lei ini{iator Primar -
Jianu Gigel", proiect ce a fost avizat favorabil de toate comisiile de specialitate
tot in sistem on line.

Dl. Preqed^inte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hot[r6re.
In urma votului exprimat on line ordinea de zi este suplimentatl cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).
Se trece la votarea proiectelor de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea regulamentului de desflqurare a

Eedin{elor comisiilor de specialitate qi qedin{ele Consiliului Local Motru
pentru perioada stlrii de urgen{I, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Proiectul de hotdrdre a fost retras.

2. Proiect de hotlrire privind modificarea componen{ei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I gi 2 , inifiator Primar- Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

2



3. Proiect de hotirire privind aprobarea rectificlrii Bugetutui Local al
Consiliului Local Motru pe anul 2020 gi estimlri 20Zl - 2023, inifiator
Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6r6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi rrpentrur' (18).

4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea statului de func(ii al Spitalului
Municipal Motru incepffnd cu data de 01.05.2020, ini(iator Primar- Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re este votat cu

unanimitate de voturi rrpentru,' (18).

5. Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 159/18.12.2019, firmei S.C. RALICRI CbVf
S.R.L., in scopul Autorizlrii executirii lucrlrii de ,,Modernizare LES
joasi tensiune gi brangamente aferente PTCZ nr. I"8, Iocalitatea Motru,
Aleea cerveniei, cartier 8 Martie, judetul Gorj,,, ini{iator primar- Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu

unanimitate de voturi rrpentrur' (18).

6- Proiect de hotirffre privind aprobarea Listei de repartizare a locuin{elor
de tip ANL solicitan(ilor inscriqi pe lista de prioritl{i, ini(iator Primar -
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

7. Proiect de hotlr6re privind cesionarea contractului de inchiriere pentru
apartamentul nr. l, scara l, blocul T11, Strada Ar(arului nr. z,
Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[rdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea alipirii imobilului - teren cu nr.
cadastral 37932 cu imobilul - teren cu nr. cadastral 38100 intr-un singur
imobil in suprafa{i de 2500 mp cu nr. cadastral 38228, situat in
Municipiul Motru, B-dul rrandafirilor, nr. 19, jude{ul Gorj, ini(iator
Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

9, Proiect de hotlrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
executarea lucrlrilor de branEare la sistemul de alimentare cu energie
electricl a proprietl(ii de{inute de domnul Croitoru Cornel Andrei,

a
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situati in Municipiul Motru, Aleea Teilor, nr. 61, jude{ul Gorj , ini{iator
Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotirdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

l0.Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificlrii Bugetului Institufiilor
Publice qi Activitl(ilor Finan{ate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe
anul 2020 qi estimiri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 310 mii lei
ini{iator Primar - Jianu Gigel"

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

ll.Probleme curentel
3. Adresa Direc{iei Publice Motru SA nr. 66120.03.2020 inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr. 259120.03.2020;
4. Adresa doamnei Pantelie Adelina Mihaela inregistratl la Consiliul

Local Motru sub nr. 281/08.04.2020;
Dl. Preqedinte soliciti s[ se ia act de adrese.
Membrii Consiliului Local Motru ia act de cele doud adrese.

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte
declari inchise lucrlrile qedintei ordinare a Consiliului Local Motru din data de

30.04.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.
Laprezentul proces - verbal vor fi anexate disculiile on line.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRET
IORGA ION S
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