
Proces - verbal

incheiat azi 3l .07 .2020 cu ocazia convocirii gedin[ei extraordinare de indati 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
Motru, domnului Primar - Jianu Gigel gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina,
iar qedinJa se desfrgoari prin intermediul aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria
Motru").

La qedin(d particip6: 17 consilieri locali in functie (Bulgariu Cristian, Rat
Jana Daniela, Mirqu Vasile, Fotescu Valeriu, Stelian Vasile, Morega Costel Cosmin,
Ardeiu Rdzvan Remus, Pintea Dumitru, Petrescu Ilie, Collatu Neghini Constantin,
Petrigor Florentina Eugenia, Alpredi Claudiu, Iorga Ion, Negrea Nicolae, $urlin
Marilena, Pinulescu Eduard Nelu gi Cojocaru Ion), domnul Jianu Gigel - Primar al
municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru,
doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru. Lipsesc consilierii locali Popescu Ion Ei Sanda lon.
D-na. Secretar General men{ioneazi cd gedinla este statutard, fiind prezen{i 17

consilieri locali din cei l9 in func(ie.
Intri in re{ea gi domnul Sanda Ion, anuntdndu-gi prezetta. Sunt prezenji l8

consilieri locali.
Proiectul ordinii de zi al gedin[ei a fost comunicat de angajatele Aparatului

Permanent in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi este

anexd la Dispozilia nr. 614131.07.2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in

$edinla extraordinard de indati in data de 31.07.2020, orele 1700, ce se deslbgoard prin
intermediul aplicafiei WhatsApp (pe grupul ,Jrimaria Motru").
D-na. Secretar General roagd Pregedintele de qedin{i, domnul Petrescu Ilie, sd preia

lucrdrile qedin(ei, avdnd in vedere HCL nr. 7912020.
Domnul Petrescu Ilie plrtrsqte gedinta. R[mAn prezenli 17 consilieri locali.
D-na. Secretar General intreabd pe domnul Petrescu Ilie dac6 mai este prezent.

Av6nd in vedere cd domnul Petrescu Ilie nu confirmA prezenla, doamna

Secretar General roagtr membrii Consiliului Local Motru si facd propuneri pentru

alegerea unui preqedinte de qedinli, in conformitate cu art. 123 din O.U.G. nr.5712020.

D-ra. Petriqor propune pe domnul Iorga Ion.
Intrd in relea gi domnul Popescu Ion, anuntandu-gi prezenla. Sunt prezen[i 18

consilieri locali.
Pentru cI nu mai sunt alte propuneri este supusA la vot propunerea fhcutd.

in urma votului exprimat on line propunerea este vohti cu 16 voturi

,,pentru".
D-na. Secretar General roagd Preqedintele de qedinth, domnul Iorga lon, sd preia

lucrdrile Eedinfei.
Dl. PreEedinte supune la vot ordinea de zi a qedinlei.
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Proiectul ordinii de zi
1. Proiect de hotirAre privind aprobarea execufiei bugetelor la 30.06.2020, initiator

Primar - Jianu Gigel;



2. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului institufiilor pubtice gi activitlfilor
finantate integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2020 Ei estimlri 2021-2023
prin suplimentare cu suma de 3 MII LEI, inifiator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucririlor de deviere refea de canalizare pentru S.C.APAREGIO GORJ SA solicitat
prin Certilicatul de urbanism nr.63116.06,2020, ini$ator - Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
re(elei de distribu(ie gaze naturale in Municipiul Motru, Calea Tismanei cu
subtraversare prin forare , inifiator Primar - Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru branqarea la
re(eaua de alimentare cu api qi canalizare a proprietifii doamnei lorga Stelufa
Ramona Marinela din str. Motrului, nr. 1A, Municipiul Motru' inifiator Primar -
Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru, strada Molidului nr. I'
situat in incinta Colegiului Tehnic Motru, in suprafafl de 27 mp, cu destinatia
comer[, inifiator Primar- Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru, strada Molidului nr' I'
situat in incinta Colegiului Tehnic Motru, in suprafafl de 22 mp, cu destinafia
comerf, inifiator Primar - Jianu Gigel;

8. Proiect de hotiirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune a unui teren din Municipiul Motru, zona strada Parcului -
Aleea Frasinului - bloc G4, in suprafa{n de 15 mp, cu destinafia spa{iu comert'
ini(iator Primar- Jianu Gigel;

9. Proiect de hotirire privind aprobarea propunerii de schimbare de destinafie a

spa{iului de Ia parterul imobilului Ctrmin nr. 1, incinti Colegiul Tehnic Motru, din
spafiu de invltim6nt in spa{iu pus Ia dispozifia Primiriei Municipiului Motru
pentru func{ionarea Direcgiei Publice Motru S.A, pentru o perioadi de 5 ani,
ini(iator Prinar - Jianu Gigel;

lO.Proiect de hotlrire privind acordul consiliului Local Motru pentru extindere re{ea

de gaze pe Strada Stadionului din Municipiul Motru, in vederea alimentiirii cu gaze

a imobiletor proprietatea domnilor Gioarii Constantin, Tutunaru Ion qi Scurtu

Grigore , inifiator Primar - Jianu Gigel;

ll.Proiect de hotlrAre privind premierea elevilor din Municipiul Motru care au obtinut
nota l0 la examenul de bacalaureat qi 10 la examenul de evaluare nafional5, inifiator
consilier local - Morega Costel Cosmin;

l2.Probleme curente;
1. Adresa domnului Mireqescu Radu, inregistrati la consiliul Local Motru sub nr.

330113.07.2020;
2. Raportul Semestrial privind activitatea de solufionare a petifiilor ianuarie - iunie

2020;
3. Raport privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap gr:av

din Municipiul Motru semestrul I-2020 ;
4. Nota de informare privind sesizarea insp. Gaftiniuc Dorina;
5. Adresa Organizafiei Jude{ene ALDE Gorj nr. 9129.07.2020,inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr. 618/30.07.2020.

in urma votului exprimat on line ordinea de zi a Eedinlei este votati cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19), in relea revenind qi domnul Petrescu Ilie.
Se trece la votarea proiectelor de pe ordinea de zi.
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Proiect de hotlrAre privind aprobarea execuliei bugetelor la 30.06.2020, inifiator
Primar - Jianu Gigel;

in urma votului exprimat proiectul de hottrrAre este votat cu 18 voturi ,,pentru" qi o
,,ab1inere" @etrescu Ilie).

Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului institufiilor publice Ei activitifilor
finanfate integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2020 gi estimdri 2021-2023
prin suplimentare cu suma de 3 MII LEI, inifiator Primar - Jianu Gigel;

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu 17 voturi ,,pentru" qi 2
.,ab1ineri" (Petrescu Ilie qi Pirvulescu Eduard Nelu).

Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea
lucriirilor de deviere refea de canalizare pentru S.C.APAREGIO GORJ SA solicitat
prin Certificatul de urbanism nr.63116.06.2020, inifiator - Primar - Jianu Gigel;

in urma votului exprimat proiectul de hotirdre este votat cu 17 voturi ,,pentru" qi 2
.,ab1ineri" (Petrescu Ilie Ei Ardeiu Rdzvan Remus).

Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
re(elei de distribufie gaze naturale in Municipiul Motru, Calea Tismanei cu
subtraversare prin forare , ini{iator Primar - Jianu Gigel;

in urma votului exprimat proiectul de hotirdre este votat cu l8 voturi ,,pentru" $i o

,,ab1inere" (Petrescu Ilie).

Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru brangarea la
re(eaua de alimentare cu api gi canalizare a proprietiifii doamnei Iorga Stelu(a Ramona
Marinela din str. Motrului, nr. lA, Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

i., u.ma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu 18 voturi ,,pentru" 9i o

..ab1inere" (Petrescu Ilie).

Proiect de hottrrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru, strada Molidului nr. 1'
situat in incinta Colegiului Tehnic Motru, in suprafa(ii lle 27 mp, cu destina{ia comert'
ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte roagl membrii Consiliului Local sI faci propuneri pentru stabilirea duratei de

prelungire a contractului de inchiriere.
Dl. Morega propune durata de 5 ani.

in urma votului exprimat proiectul de hotdrAre este votat cu unanimitate de voturi ,,pentru"
(19) cu propunerea ca prelungirea contrctului sI se facA pentru o perioadd de 5 ani.

Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea

contractului de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru, strada Molidului nr. I'
situat in incinta Colegiului Tehnic Motru, in suprafafl de 22 mp, cu destinafia come{,
inifiator Primar - Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte roagE membrii Consiliului Local sI faci propuneri pentru stabilirea duratei de

prelungire a contractului de tnchiriere.
Dl. Morega propune durata de 5 ani.

in urma votului exprimat proiectul de hotirdre este votat cu 18 voturi ,,pentru" qi o ,,ab1inere"
(Cojocaru Ion) cu propunerea ca prelungirea contctului sI se factr pentru o perioadd de 5 ani.

Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractutui de concesiune a unui teren din Municipiul Motru, zona strada Parcului -
Aleea Frasinului - bloc G4, in suprafa(ii de 15 mp, cu destinatia spafiu comer{, inifiator
Primar - Jianu Gigel;
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Dl. Pregedinte roagi membrii Consiliului Local sd facl propuneri pentru stabilirea duratei de
prelungire a contractului de concesiune, cu mentiunea ce perioada nu trebuie sI depiqeascd 7

ani qi 6 luni.
Dl. Morega propune durata de 5 ani.
Dl. Popescu propune durata de 7 ani.
D-na. Ra| propune durata de 7 ani qi 6 qi luni.
D-na Secretar General menlione qzd cl,h urma vonrlui exprimat niciuna dintre propuneri nu a

indeplinit numdrul necesar de voturi pentru a fi adoptatii gi precizeazl cE trebuie fEcute o alta

propunere.
Dl. Bulgariu propune durata de 6 ani.
Dl. Popescu propune durata de 6,5 ani.

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotirdre cu propunerea domnului Popescu ca durata

de prelungire a contractului de concesiune sd fie de 6,5 ani.

in urma votului exprimat proiectul de hotiirdre este votat cu l0 voturi ,,pentru" (Negrea

Nicolae, Iorga Ion, Bulgariu Cristian, Alpredi Claudiu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Fotescu

Valeriu, Ra! Jana Daniel4 Sanda Ion qi Pintea Dumitru) qi 9 ,,ab1ineri" (Mirqu Vasile, Stelian

Vasile, Morega Costel CosmirL Ardeiu Rdzvan Remus, Petrescu Ilie, Collatu Neghind

Constantin, Petrigor Florentina Eugenia, $urlin Marilena" Pinulescu Eduard Nelu) cu

propunerea ca prelungirea contrctului si se facd pentru o perioadl de 6,5 ani.

9. Proiect de hotlrare privind aprobarea propunerii de schimbare de destinafie a

spafiului de la parterul imobilului cSmin nr. 1, incintii colegiul Tehnic Motru, din
spa{iu de invlflmant in spa(iu pus la dispozitia Primiiriei Municipiului Motru pentru

funcfionarea Direcfiei Publice Motru s.A, pentru o perioadii de 5 ani, inifiator Primar -

Jianu Gigel;
in o.111u votului exprimat proiectul de hotlr6re este votat cu unanimitate de voturi

,,pentru' (19).

10. Proiect de hottrrare privind acordul Consiliului Local Motru pentru extindere re{ea

de gaze pe Strada stadionului din Municipiul Motru, in vederea alimentiirii cu gaze a

imotitelor proprietatea domnilor Gioarii constantin, Tutunaru Ion gi scurtu Grigore 
'

iniliator Primar - Jianu Gigel;' 
in urma votului exprimat proiectul de hotdr"are este votat cu unanimitate de voturi

,,pentru" (19).

ll. proiect de hottrrire privind premierea elevilor din municipiul Motru care au obtinut

nota 10 la examenul de bacalaureat gi l0 la examenul de evaluare nafionall, initiator

consilier local Morega Costel Cosmin;
Dl. Negrea face amendament sA fie premiali cu sumele propuse de iniliatorul proiectului de

hot6rAri toli elevii din municipiul Motru care la examenul de evaluare nalionall qi la

examenul de bacalaureat au oblinut media 10, in perioada 2016 -2017;2017 - 2018; 2018 -
2019 qi2019 -2020.
Dl. Presedinte supune la vot amendamentul domnului Negrea.' in urma vorului exprimat amendamentul este votat cu unanimitate de voturi

,,pentru" (19).
Dl. Presedinte supune la vot proiectul de hotiirdre cu amendamentul votat'' 

in,r.mu votului eiprimat proiectul de hotdrare este votat cu 18 voturi ,,pentru" Ei o

,,ab1inere" (Sanda Ion).

13. Probleme curente;
l. Adresa domnului Mireqescu Radu, inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.

530/13.07.2020;
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2. Raportul Semestrial privind activitatea de solufionare a petiliilor ianuarie

- iunie 2020;

3. Raport privind activitatea asisten{ilor personali ai persoanelor cu

handicap grav din Municipiul Motru semestrul I-2020 ;

4. Nota de informare privind sesizarea insp' Gaftiniuc Dorina;

5.AdresaorganizafieiJude|eneALDEGoRJnr.9129.0l.2020,inregistrati
la Consiliul Local Motru sub nr. 618/30'07'2020;

Dl.PreqedinteroagdmembriiConsiliuluiLocalMotrusliaactdeadreseleprimitela
mapa.
Se'ia act de aderesele de la punctul 12 de pe ordinea de zi a qedinlei'

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte declari

inchise lucrdrile qedinlei extraordinare' de inaata a Consiliului Local Motru din data de

3l.oT.2o2o,faptpentrucareseincheieprezentulproces-verbalintr-unsingurexemplar
original." Lupr.rentul proces - verbal vor fi anexate discutiile on line'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
IORGA ION

ENERAL,
INASTROES
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