
Proces - verbal

incheiat azi 31.07.2019 cu ocazia qedinfei extraordinare de indatd a Consiliului Local
Motru. Sunt prezen\i 12 consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsesc domnii consilieri
locali Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Diaghici borel, Fotescu Valeriu,
Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia gi Raf Jana Daniela. La gedinld participd: domnul primar
Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru - Stroescu- Gina, domnul popescu
Daniel - Director al Direc{iei de CulturS, Activitd{i de Sport gi Tineret Motru, domnul
corcoa{d Eugen - Administrator Special la S.c. UATAA Motru S.A., domnul Efrim Alin
Cristian - Director la Spitalul Municipal Motru, domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu
Buget, Finanfe, Contabilitate, domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal aiprimarului,
doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului permanent al
Consiliului Local Motru gi cetdleni ai Municipiului Motru.

Convocarea qedinfei s-a fbcut prin dispozilia domnului Primar Jianu Gigel iar membrii
Consiliului Local Motru au fost anunta{i telefonic de angajatele Aparatului permanent al
Consiliului Local Motru.
D-na. Secretar: - $edinla este statutar[, fiind prezenti 12 consilieri locali din cei 19 in func]ie,

fapt pentru care gedinla se poate desfEgura.
Dl. Preqedinte citegte Dispozifia de convocare a Consiliului Local Motru in qedinld

extraordinard de indatd in data de 31 .07 2019, orele 1600, ce se desfdqoara in
sala de Consiliu, av6nd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea pre{ului local pentru energia termicl
furnizati in sistem centralizat agen(ilor economici gi popula{iei municipiului
Motru incepind cu 01.08.2019, inifiator - primar Jianu Giget.

2. Proiect de hotirire privind nominalizarea unui repiezentant din partea
Consiliului Local Motru , cu statut de observator, la concursul organiiat in
vederea ocup5rii postului vacant de medic specialist diabet zaharat, nutri{ie ;iboli metabolice in cadrul cabinetului de diabet zaharat, nutri{ie qi 

'boii
matabolice al Spitalului Municipal Motru qi aprobarea comisiei de examen qi a
comisiei de solufionare a eventualelor contestafii, ini(iator - Primar Jianu Gigel.

3. Proiect de hotlrflre privind nominalizarea unui reprezentant din pu.t.u
Consiliului Local Motru , cu statut de observator, la concursul organiiat in
vederea ocupirii postului vacant de medic specialist gastroenterologie in cadrul
cabinetului de gastroenterologie din Spitalul Municipal Motru ;i aprobarea
comisiei de examen qi a comisiei de solu(ionare a eventualelor contestafii,
inifiator - Primar Jianu Gigel.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu 14 voturi ,opentru,' qi

o ,,ab{inere" (Sanda Ion).

Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbateri.

1. Proiect de hotirf,re privind aprobarea prefului Iocal pentru energia termicl
furnizatl in sist_em centralizat agenfilor economici qi populafiei municipiului Motru
incepflnd cu 01.08.2019.
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Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre qi intreabd cine se inscrie la cuvint.
S-au inscris la cuv6nt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin gi domnii

consilieri locali cojocaru Ion, Mirgu vasile qi Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Av6nd in vedere Referatul de aprobare al domnului Primar, Raportul de

specialitate al domnului Perigoreanu gi analizdnd Proiectul de hotdrflre gi
ultimele declara{iile din presd cum ci PSD, ALDE, PSRo sunt un grup
mafiot care vrea sI aduci beneficii cuiva in detrimentul cetdJenilor,
propun ca acest proiect de hotdrdre si nu fie dezbdtut sau sd fie amdnat
pdnd cdnd vom avea un punct de vedere al firmei Siomax, avdnd in vedere
cd s-au adus acuzatii grave conducerii societdJii UATAA Motru gi

'11'J?:1:ililU,"Ji::Tffi:L',#lt*r6pentruacuzati,er,cuteqi
pentru ceea ce se intdmpli. Este un lucru regretabil ce se intampld in
continuare av6nd in vedere c5 oamenii sunt dezinformali.
Domnul Petrescu a spus foarte clar cd sunt organe abilitate care pot s6
verifice acest lucru: curtea de conturi, finantele, polilia, D.N.A.-ul,
jandarmeria, oricine altcineva. Sd facd acest lucru!
Doresc un punct de vedere din partea Siomax-ului atdt cu privire la acest
proiect de hotdrare cat qi la toate ac;tzallile aduse (cr nu sunt facturile
reale, cd prelul cdrbunelui nu este cel declarat la ANRE, cd este
consumul mare, cd nu se folosegte cdrbune de calitate, cd pdcura este
scumpl sau nu este de calitate).
Domnul Primar ne-a frcut qi o informare gi dorim s6 ni se spund de cdtre
conducerea UATAA dacd este adevdrat ce scrie acolo.
Noi trebuie sd facem ce este bine pentru cetdleni nu trebuie sd g6sim un
fap ispdqitor pentru cd sunt unele probleme la aceastd societate.

Dl. Pregedinte: - Am fost de partea domnului Primar gi incd sunt dar mi s-a pdrut prea
mult, enorm ca preful de productie, unde se folosesc 130 de angajali,400
tone de cdrbune, 6 tone de pdcurd, curent cAt cuprinde,rcviziiimpuse, sd
fie mai pulin de jumdtatea peste cel de distributie in care sunt 30 de
angajali qi curent se foloseqte doar de punctele termice.

- Cine calculeazd?
Dl. Corcoa{d: - Cregterea de pre}, fala de luna decembrie a anului trecut, se referd strict la

preJul de producere, adicd pdn[ la gard. Toatd metodologia este a
ANRE-ului. Pretul este aprobat de ei. in prelul de transport nu a intervenit
nimic.

Dl. Primar:
Dl. Preqedinte:
Dl. Primar:

Dl. Pregedinte:

Dl. Primar:
Dl. Pregedinte:
Dl. Cojocaru:

- Prelul s-a aprobat de ANRE.
- Nu s-a aprobat, s-a avizat.
- Data trecut[ cdnd s-a venit cu pre]ul rndrit nu am fost de acord, acum la
fel am comentat dar, ca s[ nu se spund cd eu sunt acela care impiedic
activitatea, am iniliat proiectul cle irot[rAre.

- De ce nu afi fEcut un calcul din decembrie gi pdnd acum? Ca sd da(i vina
pe consilieri?

- Md intreabd oamenii de ce am oplit apa cald6.
- Dumneavoastr[ ati votat sistarea apei calde.
- Are cuv6ntul domnul Cojocarr-r.
- La map6 avem la proiectul de hotir6re qi macheta cu bilanlul energiei

termice -pre{tarif proplls pe luna decembrie 2018 gi anul2019, precum qi
cheltuieli transporl, distribulie qi furnizare agent termic pentru arrii 2017,
2018 qi 2019.
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Dl. Pregedinte:
Dl. Cojocaru:
Dl. Corcoa{6:

Dl. Cojocaru:
Dl. CorcoajS:
Dl., Cojocaru:
Dl. Corcoald:
Dl. Cojocaru:
Dl. Corcoa{d:

Dl. Cojocaru:

Dl. Primar:

DI. Preqedinte:
Dl. Primar:

Dl. Preqedinte

Dl. Primar:

Cojocaru
Primar:

Dl.
Dl.

- Am solicitat gi am primit de la personalul Aparatului permanent
documentele care au stat labazahotdrArii din luna decembrie. in afard de o
micd modificare la Decizie cu privire la pref, macheta este identic[ cu cea
cu bilanlul pentru decembrie 2018 gi anul 2019. Probabil domnul director
va spune cd aceast[ machetd a stat la baza aprob6rii pretului de ANRE.

- .lvem gi macheta cu cheltuielile de transport care este identicd.
- Intrebarea mea este: ce documente a depus domnul corcoati la ANRE

dacr gi deciziaANRE este identicd, cu exceptia a dour modificdri?
- In Decizie se aprobd bonusul de 22B lei /MWh in loc de 169; se aprobd

prelul pentru energia electricd de 216 lei qi a fost de 190 lei qi prelul
energiei termice de 118 lei fbrd rvA. cum de au fixat un alt prel c6nd au
aceleagi documente, aceleagi elemente stabilite pentru calcul?

- ANRE nu fixeazd, dd. aviz.
- Domnule director, aveti alte machete trimise la Bucuregti?

- Machetele sunt ale ANRE-ului. Elementele de cost gi veniturile de la ultima
aprobare a dumneavoastrd gi pdnd in prezent sunt transmise ANRE-ului
pentru o noud calculalie. Este decizia ANRE-ului de a modifica la mijlocul
anului prelul pentru cd a considerat cE au ap5rut elemente de cost
suplimentar e fa!d, de decizia veche.

- Interesul ANRE-ului este ca societifile de termoficare sr fie societdti
viabile, sd fie pe profit.

- Avem la mapd documentul care a fost trimis la ANRE?
- Sunt machete.
- Machetele, unde sunt?
- Este o metodologie proprie. Dumneavoastrd vd revine sarcina s6 aprobali.
- Ce sd aprob dacd nu am calculul?
- obligalia noastrd este sr vr prezentdm aceste documente qi sd vi le
supunem aprob6rii.

- Dar vreau sd vdd din ce se compun cele dour pre{uri: pre}ul de producere
qi prelul de transport qi distribufie.

- Ar fi trebuit sE observati faptul cd, atdt macheta cu bilanlul energiei termice
cdt qi cheltuielile de transport, distribulie qi furnizare nu au viza primdriei.

- Discu{iile acestea pe care le-a}i inifiat dumneavoastrd gi intrebdrile pe care
le-ati adresat le-am alut qi eu cu domnul Corcoatd pe fiecare aliniat din
structura celor doud machete. Acolo unde nu a avut rdspuns a rcfuzat
disculiile gi insistd cd trebuie aprobat.

- Dorim la mapd machetele.
- Disculiile nu le-am avut la modul general ci pe fiecare element in parte

pentru a vedea dac6 sunt corecte. Nu am avut rrspuns la tot. cu toate
acestea am iniliat proiect de hotdrdre sd nu zicd,lumea cd intri in faliment
UATAA dincatzamea cd nu initiez proiect de hotdrAre.

- Eu nu mai iniliez acest proiect de hotdr6re pentru cd l-am ini{iat de doud
ori. Gdsili o form6, discutdm. Poate cu dumneavoastrd domnul director va
fi mai cooperant qi discutd fiecare pozilie in parte.

- Nu putem sf, hdcuim Consiliul Local.
- Nu avem prevedere in buget pentru a subvenliona din nou iar cetdfenilor
nu o sd le convin[ pre]ul. De ce sI bagi in dificultate gi autoritatea locald gi
cetdlenii?

- Este imposibil ca pretul de distribufie sd fie mai mult de jumdtate din preful
de productie.

- Un lucru banal ce se poate observa este cd anul trecut comisionul cdtre
Siomax a fost de 4,2 miliarde lei vechi, ceea ce inseamn[ 2.59 % din
incasdri.

J



Dl. Preqedinte: - Din incasdrile totale, fErd sI aibd vreun merit. Percepe comision inclusiv
din pl6lile anticipate.

Dl. Primar: - Am pldtit anticipat cel pufin un trimestru qi s-a luat comision qi din acei
bani, lucru cu care nu am fost de acord gi pe care l-am discutat cu domnul
director.

Dl. Corcoald: - Nu qtiu ce intelegefi dumneavoastrl prin platd anticipatS. Dacd v[ gdndili
la Asociafiile de proprietarl sd gti{i cd nu este treaba UATAA ce fac
acestea.

Dl. Primar: - A fost luat comision gi pe ajutorul de la Guvern.
Dl. Corcoa!6: - Nu existd aga ceva, nu dezinformati!
Dl. Primar: - Pentru a evita situafii neplScute am scos de pe internet lista cu toate

societdtile de termoficare din tar6 aflate in insolven|d.
Dl. Corcoa[d: - Siomax este desemnat de instantd. Nu l-am ales noi.
Dl. Primar: - Am luat lista gi i-am consultat pe toti gi am primit rispunsul - onorariul de

succes sau comisionul variabil nu se aplicl la facturile curente.
Dl. Pregedinte: - V-am spus sd contestali.
Dl. Primar: - Toatd lumea spune cd este condusd de un administrator judiciar qi noi nu

avem nicio treabd. Af vdzut rdspunsul primit de la Siomax pe care l-am
pus la mapd. Ne-a fbcut observafie gi a spus ci autoritdlile (Primdria qi
Consiliul Local) ,,habar nu au de mecanismele insolventei".

Dl. Cojocaru: - L-am intrebat pe domnul director dacd poate sd ne pun[ la mapd machetele
care au stat la baza stabilirii prefului la energia termicd.

Dl. Corcoal6: - Le solicitdm la ANRE gi vi le comunicdm.
Dl. Cojocaru: - Cum sd le solicitali la ANRE? Noi vrem sd vedem ce a1i trimis la ANRE.
Dl. Corcoa{6: -Baza calculatiei o dd ANRE-ul. Tipul de machetd este aprobat prin lege.
Dl. Cojocaru: - Pe noi ne intereseazl datele cu care ati completat machetele. PAnd la gedinla

urmitoare s[ ni le puneJi la dispozilie.
Dl. Corcoafd: - Amintili-v6 cI in decembrie nu s-a aprobat pretul la solicitarea noastrS.

- Legat de insolvenjd, atributiile administratorului special sunt de execulie.
Orice leu care se miqci se miqc[ cu semndtura Siomax. Eu nu am drept de
semndturd in banc6. Rolul Siomax este de a recupera datoriile.

Dl. Preqedinte: - Ce recupereazd?
Dl. Cojocaru: - Doamna Lonea, sd se noteze cd datoritd faptului cI cele doud documente

care ne-au fost prezentate (in decembrie gi acum) sunt identice, vreau ca la
urmdtoarea gedin!6 sI ni se prezinte macheta care a fost completatd de
UATAA qi care a fost trimisd la Bucureqti pentru calculul prefului de cdtre
ANRE.

Dl. Pregedinte: - Daci e un tipar il putem calcula gi noi gi angajalii prim6riei.
Dl. Cojocaru: - Nu este un tipar.
Dl. Primar dd citire definiliei administratorului special din Legea nr. 85/2014 privind

procedurile de prevenire a insolvenlei qi de insolven{6.
,,Administrator speciol este persoana fizicd sau juridicd desemnatd de adunarea generald a
aclionarilor/asocialilor/membrilor debitorului, tmputernicitd sd le reprezinte interesele tn
procedurd qi, atunci cdnd debitorului i se permite sd iSi administreze activitatea, sd
efectueze, tn numele Si pe contul acestuia, actele de administrare necesare".
Dl. Primar: - Cand i se ridici dreptul de administrare intervine administratorul judiciar.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Mirgu.
Dl. Mirqu: - Inc[ o dat[ m-am inqelat crezdnd cd domnul Primar trateazd cu seriozitate

aceastd uzind. de agent termic.
- $i-a asumat printr-un proiect de hotdrdre aceastd Decizie care poate fi
bun[ sau rea. Nimdnui nu-i convine dacd creqte pre{ul chiar qi cu un leu,
dar am crezut cd suntem responsabili gi ne asumdm. Dacd intrdm in
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polemicl gi cdutdm tot felul de motive nu mai putem duce la indeplinire

acest proiect.

Dl. Primar: - Rugdmintea mea este sE nu mai folosili cuvinte mari.
- Tratez cu seriozitate. De acum inainte cdnd am obiecliuni, indiferent cI

este vorba de Direc{ia Publicd sau UATAA, n-am sd vin cu proiect.

Dl. Mirqu: - VAd c[ nu mai vreti nici dumneavoastrd, nu vor nici consilierii.

Dl. Primar: - Ba vreau, sigur ci vreau.

Dl. Preqedinte: - VreJi si scumpifi Gcal. st30Yo dintr-o dat6?

Au loc discutii in contradictoriu.
Dl. Mirqu: - Legat de subvenlie, sd ne spund domnul Perigoreanu care este situalia

pentru cE am inteles c[ nu s-a plStit anul acesta nici un leu de la bugetul

local, ci s-au platit banii venili din alte pdrfi, ci s-au zb[tut altii.

Dl. Corcoa|d: - Perioada pentru care se face solicitarea, in urma Deciziei ANRE, I iunie
. 1 noiembrie, este acoperitl in totalitate de subvenfia primitd in avans. Nu

cerem un leu de la primdrie pentru aceastd perioadd.

Dl. Primar: - in ceea ce priveqte subventia, ministrul de finanle a spus s[ ne ludm

gAndul de la subvenlie pentru ci Ministerul de FinanJe nu este Moq

Crdciun.
Dl. Preqedinte: - Banii de la Guvern pentru ce vin? Pentru subventie la Gcal?

Dl. peiiqoreanu: - CAnd s-au solicitat banii pentru subvenfie, s-au solicitat bani pentru

constituirea stocurilor de pdcur6 gi cdrbune. Aceqti bani se pot da in avans

in contul subventiei. Aga spune qi legiuitorul. Ordonanta m. 36 specificd

:K3"#tii:ffi :"il',lTl:H'i'#i,;:ff sTH:,1i":[luLl"*,,o,u"
pdcurd qi cdrbune la UATAA Motru in schimbul subvenliei pe care UAT
Municipiul Motru trebuia s5 o achite pentru perioada respectivd. Ni s-a

solicitat de fiecare dat[ hot6rdrea Consiliului Local cu preJul Gcal. pentru

populalie. Am solicitat 30 de miliarde qi ni s-au dat 10, banii s-au dat in

functie de cum a awt Guvernul.

Dl. primar: - Suntem in faza in care am solicitat qi suntem pe punctul de a obline 7

miliarde de lei pentru perioada de iarn6, asta pentru c6 s-a spus cd s-au

zbdtut al1ii.

Dl. Corcoat6: - Toate CET-urile din Romdnia primesc bani de la Guvern'

Dl. Cojocaru: - Am o intrebare pentru domnul Primar av6nd vedere c[ in vechea hotdrdre

i;.J*ffi:lyr3;pulalie 
este de 1ss,86 cu rvA iar in noul proiect este de

- Ce ali avut in vedere cdnd ali mdrit atdt de mult pretul la populalie?

Dl. primar: - Am tinut cont de pretul finaI, care a crescut destul de mult de la ultima

hotdr6re pAnd acum gi de situatia economicd a primdriei. Ca sE ajungem la

sfdrqitul anului avem nevoie de 16 milioane de lei (160 miliarde de lei

vechi) pentru a pl6ti tot cdtre UATAA, Direclia Public6, contributii cdtre

stat, drepturile functionarilor.
- pentru a putea intra in iarnd avem nevoie de o investitie de 16 milioane de

1ei.

Dl. preqedinte: - Doamna Secretar, de ce nu s-a venit cu proiect de hotir6re separat pentru

subventie? 22% dinbugetul propriu al primSriei este subvenfia la cdldurd'

D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rAre este bine intocmit'

Dl. CorcoaJd: - La stabilirea prelului nu trebuie sd lineli cont de posibilitalile primdriei ci de

posibilitdlile cetalenilor care trebuie s5 pldteascd. La pre(ul de 220 de

iei/Gcal. iitmul de debrangare al cetdtenilor se va accelera qi societatea

UATAA in scurt timp nu va mai putea functiona.
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Dl' Primar: - Subvenfia inseamn[ tot bani de la populatie pentru cd nu aduc nici eu, nici
dumneavoastrd de acasd. Dacd mdrim subven{ia nu se mai poate face
nimic in orag.

Dl. CorcoaJ5: - Nu trebuie sd m6rim aberant preful la populatie pentru cd o pierdem gi se
inchide societatea.

Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Viceprimar.
Dl' Viceprimar: - $i dacA nu aprobdm acest pref UATAA va da cdldurd, va da agenttermic.

Intre timp vor veni qi acele documente pe care le-am solicitat de la
Siomax, de la domnul director, cu privire la acuza[iile care s-au adus,
pentru a ne l[muri.

Dl. Primar: - DacI noi care nu suntem specialigti in domeniul acesta gdsim fiecare c6te o
probleml inseamni cd acel specialist ne-a mintit pe toti.

Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Pirr,ulescu.
Dl. Pirvulescu: - Domnul Primar ne-a spus cd nu a avizat cele doul machete de la UATAA

dar proiectul este iniliat cu sumele acestea.
Dl. Primar: - V-am spus motivul pentru care l-am ini{iat gi dac[ astdzi nu trece nu-l mai

iniliez. Nu voi mai initia proiecte de hotdr6re nici pentru UATAA gi nici
pentru Direclia Publicd dacd nu sunt ldmurit. Data trecut la fel m-am opus gi
nu am semnat machetele dar proiectul a trecut. Acum a venit exact la fel, nu
am semnat machetele, dar nu puteam si m6 opun sd spuneti cd societatea
este in dificultate din cauza mea.

Dl. Preqedinte: - Dumneavoastrl avefi interes doar la art. 1 unde scrie cd diferenta de 32,72
lei/Gcal. sd fie suportatd de la bugetul local, pentru ci nu aveli bani.
- Dacd iniliati un proiect de hotdrAre numai cu subvenlia eu il votam.

Dl. Primar: - Proiectul de hot6rdre este identic cu celelalte care au fost votate.
Au loc disculii contradictorii.
Dl. Pirvulescu: - Dacd domnul priymar igi asuml proiectul de hotdrdre eu votez.
Dl. Primar: - Da, mi-lasum.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Mirqu
Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Stelian Vasile gi $urlin Marilena au votat
,rpentrutt.
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin gi Cojocaru Ion s-au abfinut de la vot.
Consilierul local Sanda Ion a votat rrimpotrivl".

i, ,r.o,a votului exprimat Proiectul de hotlrire a fost votat cu 9 voturi
,rpentru", un vot rrimpotrivi" $i 2 ,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a intrunit numdrul necesar de voturi pentru

adoptarea hot6r6rii.

2. Proiect de hotlrflre privind nominalizarea unui reprezentant din partea
Consiliului Local Motru , cu statut de observator, la concursul organizat in
vederea ocuplrii postului vacant de medic specialist diabet zaharat, nutri{ie Ei
boli metabolice in cadrul cabinetului de diabet zaharat, nutri{ie qi boli
matabolice al Spitalului Municipal Motru qi aprobarea comisiei de examen si a
comisiei de solu{ionare a eventualelor contestafii.

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot6r6re qi intreabd cine se inscrie la cuvAnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.

Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Trebuia informat Consiliul de Administratie.
Dl. Efrim: - A fost aprobat Statul de funcfii, au fost aprobate toate modificarile...
Dl. Viceprimar: - Am solicitat sd fie prezent la gedinlS geful de la personal. Aveli

compartiment de personal?
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Dl. Efrim: - Avem compartiment de personal dar reprezentantul spitalului sunt eu.
Dl. viceprimar: - A fost anunfatd doamna s6 participe la gedinf6?
D-na. Lonea: - Da, telefonic.
Dl. Viceprimar: - Dacd a fost anunlat6 gi nu este prezentd,mi se pare lipsd de respect fat6 de

Consiliul Local.
Dl. Efrim: - Solicitarea trebuia s6-mi fie adresatd pentru cE eu sunt cel care decide dacd

cineva vine sau nu sI reprezinte institulia.
Dl. Viceprimar: - O sd fac solicitare scris.
Dl. Preqedinte: - Vd rog sI faceli nominalizdri pentru stabilirea comisiei.
Dl. Negrea: - Propun pe domnul Bulgariu.
Dl. Cojocaru: - Propun pe domnul Morega.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Negrea in care a fost nominalizat
domnul Bulgariu. Cine este pentru?

Consilierii locali: Iorga Ion, Negrea Nicolae gi pintea Dumitru au votat ,,pentru',.
Consilierii locali: Sanda Ion, Bulgariu Cristian, Morega Costel Cosmin, Cojocaru Ion,
Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Stelian Vasile qi $urlin Marilena s-au
abfinut de la vot.

in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 3 voturi ,rpentru,, gi 9
,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Propunerea nu a trecut.

Au loc discutii in contradictoriu intre domnul Pregedinte gi consilierii locali ai
formaliunii politice PNL.

Domnul consilier local Popescu Ion pdrdseqte sala, fiind urmat de domnul consilier
local Pintea Dumitru, rdmAn6nd prezenfi l0 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului Cojocaru in care a fost nominalizat

domnul Morega. Cine este pentru?
Consilierii locali: Sanda Ion, Bulgariu Cristian, Cojocaru Ion, Mirqu Vasile, pirv,lescu
Eduard Nelu, Popescu Ion, Stelian Vasile, $urlin Marilena qi Pintea Dumitru au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Iorga Ion, Morega Costel Cosmin gi Negrea Nicolae s-au abfinut de la
vot.

in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 7 voturi ,,pentru,, gi 3
,,ab(ineri".
D-na. Secretar: - Propunerea nu a trecut.
D-na Secretar: - in condiliile in care nu se adoptd hotdrdre nu va avea loc concursul la spital.

Au loc discu{ii in contradictoriu intre domnul Pregedinte, domnul consilier local
Negrea Nicolae gi domnul consilier local Cojocaru Ion care degenereazdintr-o ceartd soldatd
cu p[rdsirea s6lii de qedin]d de cdtre domnii consilieri locali Negrea Nicolae qi Bulgariu
Cristian, u^rmali de domnul Primar.

In lipsl de cvorum lucr5rile gedintei extraordinare de indatd a Consiliului Local
Motru din data de 31 .07.2019 sunt suspendate, fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

DE $EDINTA,
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