Proces

- verbal

incheiat azi 30.07 .201 8 cu ocazia gedinlei de indatl a Consiliului Local
Motru.
Sunt prezenli 11 consilieri locali din totalul de 19 in funclie. La qedinld
participi domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar - Stroescu Gina,
domnul Popescu Daniel - Director Direclia de CulturS, doamna Vdduva Angela $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M, domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget,
Finanle, Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. De la qedin!6 lipsesc
consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Fotescu
Valeriu, Mirqu Vasile, Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Ra! Jana
Daniela qi $urlin Marilena.
D-na. Secretar: - $edinla este statutard, fiind prezen{i un numlr de 11 consilieri
locali din cei 19 in funclie, fapt pentru care lucrdrile pot incepe.
Domnul Preqedinte citegte convocatorul :
Avind in vedere:
F Termenul de depunere a documentaliei 30 august 2018, conform POR
2014-2020, Ghidul Solicitantului, Condilii Specifice de accesare a
Fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte cu nr. POR/20l8l13ll3.Illl7
Regiuni, POR l20l8l l3l 13.ll I1ITI ei POR/20181 l3l 13. 1/1/S[IERD, AXA
PRIORITARA 13, PRIORITATEA DE INVESTITII9B, OBIECTIVUL

SPECIFIC 13.1 - jTTABUNATATMPA CALITATII VIETII
popul,ATrEr iN ORA$ELE MrCr ;f VrUrOCr DrN ROMANTI,

F

aprobat prin ORDINUL MDRAP nr. 337 6 128. 03 .20 1 8 ;
Perioada 30.07.2018 30.08.2018 rdmasd p6nd la depunerea cererii de
finanlare care este foarte scurtd in care trebuie efectuate:
Achizifie publici pentru rcalizarea documentaliei tehnice pentru
construirea unui bloc de locuinle sociale;
2. incheierea de contract de servicii pentru realizarca documentaliei
tehnice pentru construirea unui bloc de locuinle sociale;

-

l.

3. Realizarea documentaliei tehnice pentru construirea unui bloc

-

de

locuinle sociale;
4. Aprobare a indicatorilor tehnico-economici prin HCL Motru;
5. Realizare cerere de finanlare prin POR AP 13, OS 13. I ;
6. Aprobarea Proiectului de finan{are prin HCL Motru;
7. Depunerea Cererii de finanlare prin sistem electronic MySMIS;
Odatd cu depunerea cererii de finantare AM-POR se opereazd la atribuirea
contractelor de finanlare pe principiul ,, primul venit, primul servit";
Atragerea de fonduri nerambursabile pentru comunitate reprezintd, o
prioritate local6;

1

in temeiul art. 39, alin.4 din Legea administrafiei publice locale
nr.21512001, republicati , cu modificirile gi completirile ulterioare, se
convoci Consiliul Local Motru in pedinfi de indat5, in data de 30 iulie,
orele 1600 , in sala de $edinfl a Consiliului Local Motru, av0nd

urmitoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotirffre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;
2. Proiect de hotir6re pentru aprobarea regulamentului privind
desfiqurarea ac{iunii de dezinsecfie qi deratizare in blocul de locuin{e
sociale C7 qi parterul blocului C3, inifiator - primar Jianu Gigel;
- Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Dl. Preqedinte:
a'
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu unanimitate
de voturi pentru (11).
Dl. Preqedinte: - Trecem la dezbaterea proiectelor de hotdr6re de pe ordinea de
zt.

1. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2018,
ini(iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte d5 citire proiectului de hotdrdre qi precizeazd cd la proiect pe
l6ngd anexe gi Raportul de specialitate al Serviciului Buget, Finanle,
Contabilitate este anexat qi Referatul Compartimentului Proiecte gi Programe
Comunitare.
Dl. Preqedinte dd cuvAntul domnului Primar.
Dl. Primar: - Pentru a accesa fonduri europene

in vederea reabilitdrii zonei de
prioritatea
Axa 13
de investilii 9 B, obiectivul
specific imbundtS{irea calitetii vietii popula}iei in oragele mici qi
mijlocii din Rom6nia in cadrul programului Operalional Regional
POR 2014 - 2020, cu perioadd de depunere a proiectelor pdnd pe 30
august 2078, trebuie sd venim cu o componentd sociald cu o valoare
cel pulin egald cu valoarea proiectului. Ne-am g6ndit sd venim cu
parcdri ca qi componenti sociald dar acestea trebuie si deserveascd
obiectivul, in caz contrar contribulia noastri ar fi fost de 50%.
Muzeul Minerului daci l-am fi introdus ca qi componentd sociald nu
se incadra deoarece valoarea de realizare reprezintd" doar 1/3 din
valoare. O sal6 de sport se putea realiza doar dacS era ca extindere la
Mijloc (Micro

1) prin

cea existentd.

- Din discuJiile purtate cu firma consultantd. am ajuns la concluzia
cd se preteazd", ca qi componentd sociald a proiectului, realizarea
unui bloc social. Este mai ugor de realizat gi existS proiectele. Astfel
rezolvdm gi problema cu parcirile devenind utile proiectului gi nu
mai este nevoie de contribulia de la bugetul local.
Dl. Stelian : - Se construieqte un boc social?
Dl. Primar: - Da.
Dl. Popescu: - Loca[ia care este?
2

Dl. Primar: - intre blocul de locuinle C6 qi Creqd. Este un singur obiectiv

gi

parcdrile sunt eligibile.
Dl. Popescu: - Care este valoarea?
Dl. Primar: - Valoarea proiectului este de aproximativ 5,3 milioane de lei. O sd
solicitdm ca valoarea componentei sociale si depdqeasci 6 milioane
de lei cu cel pulin un leu.
Dl. Cojocaru: - Acest proiect gtiu cd a fost trimis la Bucuregti. Ce s-a intdmplat?

Dl. Primar: - Este un proiect vechi din anul 2013. Acum a trebuit sd-l
actualizdm. Proiectarea s-a fEcut.
Dl. Cojocaru: - Cine cere componenta social6?

Dl. Primar:

- Axa. Proiectul nu s-a actualizat pentru cd nu se cunoqteau

solicitdrile.
Dl. Cojocaru: - Acum 2 ani ali spus c[ proiectul s-a respins.
Dl. Primar: - Atunci a fost introdus pentru finanlare pe Programul PNDL.
Acum este vorba de finanlarea lui pe fonduri europene. Dacd
proiectul este eligibil depinde mult de noi oblinerea finanlirii.
Dl. Cojocaru: - Ati f6cut un calcul estimativ cu privire la costurile pe care le va
suporta Primdria pentru intre{inerea acestui bloc, tin6nd cont de
personalul care trebuie angajat? Si nu pdlim ca la C3 !
Dl. Primar: - Nu este cazul Cdminului C3. Nu este nevoie de noi angajiri
deoarece acesta va fi un bloc social la fel ca C7. Locuinlele vor fi
repartizate cetdlenilor care vor pliti chiria qi intrelinerea lor. Blocul
va avea locuinte cu una qi doui camere, cu baie individualS, nu cu
bdi comune ca la cdminul C7.
Dl. Cojocaru: - Pe ce duratd se deruleazd proiectul?

Dl.Primar: -5ani.

Se fi frcut un calcul estimativ al cheltuielilor s5 nu plEtim c6t
l-am face noi. CAt se pldtegte lunar pentru C7?
- 6 milioane de lei sunt bani mul1i pe care Primiria nu gi-ar permite

Dl. Cojocaru: Dl. Primar:

s6-i pliteascd. Cheltuielile pentru C7 difer6, de la o lund la alta gi
de la un sezon la altul. O medie lunard ar fi intre 12 - 13 mii lei in
condiliile in care subvenlia este de 9O%. in acest caz locatarii vor
fi obligali si-qi pldteascd utilitelile, noi put6nd subvenliona doar o
parte din chirie gi iluminat.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotir6re aqa
cum a fost redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu
unanimitate de voturi pentru (11).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre atrecut.

2. Proiect de hotirflre pentru aprobarea regulamentului privind
desfiqurarea ac{iunii de dezinsecfie ;i deratizare in blocul de locuin{e

sociale C7 qi parterul blocului C3, inifiator - primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte dd citire proiectului de hotdr6re gi invitd sd se inscrie la cuvant
dac6 sunt discutii.
J

- Acest proiect de hotdr6re nu poate fi

D-na. Secretar:

supus dezbaterilor gi
aprobdrii av6nd in vedere cd pentru adoptarea unei hot[rdri sunt
necesare l3 voturi.
Dl. Primar: - Propun sd se dezbatd qi si se aprobe qi apoi cerem punctul de
vedere de la Prefectur6.
Dl. Cojocaru: - DSP - ul ce spune?
Dl.
- DSP - ul spune cd avem autonomie gi obligalia s5 ludm mdsuri.

Primar:

contrar vom fi amendali dar nu noi ci Direclia Public[
"u,
Motru care are cdminul ?n administrare.
Dl. Cojocaru: - Propun un amendament: ,,Se aprobd programul privind
desfrqurarea acliunii de dezinseclie qi deratizare in blocul de

in

locuinle sociale C7 qi C3. . .".
D-na. Vdduva: - in Nota ldsata de ANRSC in luna martie este misurd pentru a se
face Regulament pentru fiecare serviciu, notd ce a stat la baza
inilierii proiectului de hotirdre.
Dl. Primar: - Nu este nicio problemi dacdva fi program qi nu regulament.
D-na. Vdduva: - Mai este o Hotdr6re de Guvern datd in anul 2011 in care se
precizeazd mai detaliat modalitilile de prestare a serviciului.
Dl. Pirvulescu: - Dacd ne spuneli gi ne prezentali acel articol din Hotdr6rea de
Guvern noi votdm.
D-na. Vdduva: - Nu am HG - ul.
Dl. Sanda: - Aveti aviz de mutare a locatarilor?
Dl. Primar: - CAnd este vorba de sdndtatea publicd nu mai este nevoie de
aviz.
Dl. Cojocaru: - in programul de desf5qurare a dezinsec{iei gi deratizdrlila zilele
de luni gi duminicd sd se inlocuiasci ,,mutarea locatarilor" cu
,,transferul locatarilor".
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot amendamentele
domnului Cojocaru. Cine este pentru?
tn urma votului exprimat amendamentele au fost votate cu 10
voturi ,rpentru" gi o ,rabfinere" (domniqoara Petrigor Florentina Eugenia s-a
abfinut de Ia vot).
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hot6r6re cu amendamentele votate.
Cine este pentru?

i, u.-u

votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 9
voturi ,p€rtru" qi 2 ,rab[ineri" (domnigoara Petriqor Florentina Eugenia gi
domnul Stelian Vasile s-au ab{inut de la vot).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre nu a trecut.
Nemaifiind disculii au fost declarate inchise lucririle gedinlei de indatd din
data de 30.07.2018, fapt pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.
Pregedinte de qedin{5,
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