
Proces - verbal

incheiat a2i26.07.2018 cu ocaziagedintei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli 17 consilieri locali din totalul de 19 in functie. Lipsesc consilierii locali

$urlin Marilena pi Pintea Dumitru. La gedin!6 participd domnul Primar - Jianu Gigel,
doamna Secretar - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director Direclia de Culturd,
doamna Viduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Mariufu Luminila - $ef
Serviciu U.A.T.I.A.D.C., domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finan{e,
Contabilitate, doamna Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Hoard Gheorghe - delegat s[tesc pentru
localitSlile insurdlei gi Leurda, domnul Nebunu Vasile - delegat sdtesc lentru localitatea
Roqiufa, domnul Adam Marius - organizator de evenimente festive qi cetdleni ai
municipiului Motru.

Publicitatea pedintei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
gedinta este televizatl in direct.
D-na. Secretar: - $edinfa este statutard, fiind prezenfi l7 consilieri locali din cei 19 in func(ie,

fapt pentru care lucrSrile pot incepe.
- Lamapd avem Procesul verbal incheiat in data de 28.06.2018.
- Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinfei
ordinare din data de 28.06.2018 vd rog s[ le faceli.

Dl. Sanda: - La pagina 5 a procesului verbal sunt menlionate cuvdnt cu cuvdnt precizdrile
pe care le-am ftcut in legdturd cu faptul cd de un an qi cdteva luni am
solicitat un audit la qcoli in vederea verificdrii felului in care s-au cheltuit
banii venili de la Ministerul inv6l6m6ntului pentru cheltuieli materiale, dar
la rispunsul domnului Primar este mentionatd doar ultima frazd.
- Domnul Primar a spus cd a stat de vorbd cu un director cu experienld in
invdldmdnt, cu domnul director Edi Pirvulescu care i-a comunicat cd
nereguli sunt la $coala Gimnaziald nr. 2, nu la celelalte qcoli.
- inseamni cd qi dumneavoastrd, fetele de acolo, .juca1i in acest meci de
maidan intre PSD gi PNL cu o minge dezumflatd qi zdrenfuroasd care e in
centrul acestui oraq.
- Vd rog si completati.

D-na. Secretar: - Modificdrile sau completdrile referitoare la continutul procesului verbal se
fac doar de persoana care a fbcut menfiunea. Domnul Primar este in sald gi
poate sd confirme sau nu cu privire la opiniile exprimate.

Dl. Sanda: - Domnule Primar, aji spus aqa cdnd mi-a{i dat rlspuns?
Dl. Primar: - Nu imi amintesc ce rdspuns am dat ca sd vdd dacd e consemnat corect sau

nu.
D-na. Secretar: - Dispoziliile art. 42, alin.S din Legea nr. 21512001 stipuleazd, clar cd ,,La

inceputul fiecdrei gedinfe secretarul supune spre aprobare procesul verbal al
gedinlei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca in cadrul gedinlei, sd
conteste conlinutul procesului verbal qi sI cear6 menlionarea exactd, a
opiniilor exprimate in qedinla anterioard."
- Am infeles cd nu aveli obiecfii cu privire la opiniile exprimate de
dumneavoastrd ci preciza[i cd domnul Primar ar fi specificat altceva care
nu se regf,segte in procesul verbal al gedinfei.

Dl. Sanda: - Dumneavoastrd juca{i in jocul acesta PSD - PNL, consemna}i numai ce
vreti. Este inregistrare, se poate vedea la TV SUD pe net.

D-na. Secretar: - O si consemn[m exact ce a]i specificat dumneavoastrd in procesul verbal.
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Dl. Sanda: - Domnul Primar a spus cd a vorbit cu un domn director cu experienfd, cu
domnul Edi Pirvulescu care i-a spus cd nereguli sunt la $coala Gimnaziald
nr. 2 gi la celelalte gcoli nu.

D-na. Rat: - Nu a pronuntat nume.
D-na. Secretar - Supun la vot procesul verbal al qedinfei anterioare cu problema ridicatd de

domnul Sanda. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal al gedinfei ordinare incheiat in data

de 28.06.2018 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru,' (17).
inainte de a incep e dezbaterile ordinii de zi domnul Primar gi'domnigoara Petriqor

ureazd,,La mulli ani!" domnilor consilieri locali Cojocaru Ion gi Mirgu Vasile cu ocazia
aniversArii zilelor de naqtere.
D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, vI rog si prelua{i lucrdrile gedin}ei ordinare a
Consiliului Local Motru.

Dl. Pre$^edinte citeqte ordinea de zi.
In temeiul art. 39, alin.l din Legea administra{iei publice locale, nr.

21512001, republicat5, cu modificlrite qi completlrile ulterioare, se convoci Consiliul
Local Motru in gedin{i ordinari publicl, in data de26Iulie 2018, orele 1600, in sala de
Consiliu, avff nd urmitoarea

ORDINE DE ZI:

f. intreblri qi interpellri;
2 Proiect de hotlrire privind menfinerea in activitate Ia Spitatul Municipal Motru

a domnului dr. Rogianu Mihail, medic primar medicina muncii, peste v6rsta
legall de pensionare, pini la ocuparea postului prin concurs, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

3 Proiect de hotlrffre pentru desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local
Motru in Comisia de concurs gi Comisia de solufionare a contesta(iilor in
vederea ocuplrii postului de ,rDirector medical" in cadrul Spitalului Municipal
Motru , inifiator - Primar Jianu Gigel;

4 Proiect de hotirire pentru aprobarea contului de execufie al bugetului local la
data de 29.06.2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

5 Proiect de hotlrflre privind incheierea unui nou contract de comodat intre
Ministerul Economiei qi Consiliul Local Motru pentru Centrul de Afaceri
Leurda, inifiator - Primar Jianu Gigel;

6 Proiect de hotlrire pentru aprobarea Planului de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finan(ate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

7 Proiect de hotlrire pentru aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea
qi funcfionarea pe termen mediu Ei lung a sericiului de salubrizare din
Municipiul Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

8 Proiect de hotlrire pentru aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a
serviciului de iluminat public din Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

9 Proiect de hotlrAre pentru aprobarea Regulamentului privind desllqurarea
acfiunii de dezinsec(ie qi deratizare in blocul de locuin{e sociale C7 gi parterul
blocului C3, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

10 Proiect de hotlrire privind aprobarea organizlrii Festivalului Toamnei , edifia
a II - a, in perioada 14 - 16 septembrie 2018, inifiator - primar Jianu Gigel;

11 Proiect de hotlrire privind organizarea evenimentului ,rFestivalul Familiei
Romineqti" in perioada 17 - 19 august 2018, inifiator - primar Jianu Gigel;
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12 Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr. 584/16.05.2018 a apartamentului nr. 8, situat in
Municipiul Motru, blocul T 12, scara C, etaj 4, Bulevardul Trandafirilor Nr. 2,
proprietate privati a Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

13 Proiect de hotirire privind aprobarea acordlrii unui sprijin financiar pentru
organuarea unei agape cregtine prilejuiti de sirbltorirea Sfintei Cuvioase
Parascheva, inifiator - Primar Jianu Gigel;

14 Proiect de hotlrire privind inchirierea prin licitafie pubticl a unui spa{iu de I
(unu) m.p., situat la parterul Primlriei Municipiului Motru, in vederea
amplaslrii unui bancomat, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

15 Proiect de hotirire privind infiinfarea Complexului de Sere Flori ;i Legume in
zona S.C. UATAA S.A. Motru, ini{iatori consilierii locali, Cojocaru Ion qi
Popescu lon;

16 Probleme curente:
o Adresele domnului viceprimar Morega Costel Cosmin nr.635112.07.2018 qi nr.

22765fi3.06.2018;
o Raportul semestrial privind activitatea de solufionare a peti{iitor ianuarie-iunie

2018 nr. 25820 109.07 .2018;
Dl. Pr^eqedinte supune la vot ordinea de zi.

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

f . intreblri qi interpeliri;
Dl. Pregedinte invitl sd se inscrie la cuvAnt dacd sunt intrebiri sau interpelSri.
Se inscriu la cuvdnt: Petrescu Ilie, Petrescu Stelian, Polifron, Purdescu Vasile, Sanda Ion,
Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Mirgu Vasile, Morega Costel Cosmin,
Hoard Gheorghe, Nebunu Vasile qi Carlaonf Ion.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu Ilie menlioneazd cd: - firma Lid'l folosegte ventilatoare al cdror zgomot

derarfeazd. cetdfenii din zond gi solicitd sd se dispund mdsuri pentru
antifonare, domnul N[pdu depundnd sesizare in acest sens;

- domnul Rus a fEcut sesizare la Primdrie prin care
aduce la cunogtinld faptul cd apa de ploaie ii intrl in gospoddrie.

Dl. Petrescu solicitd rdspuns scris cu privire la problemele ridicate.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Petrescu Stelian - cetdJean al municipiului Motru.
Dl. Petrescu Stelian precizeazd. c5: - locuieqte in zona F- uri gi cetdtenii din zonS pldtesc taxe

qi impozite la fel ca ceilalli cetdfeni dar iarba la Fl 9i F2 se coseqte pe
culori politice gi gropile nu s-au plombat;

- a venit un angajat de la Direcfia Publica Motru care a dat
cu piciorul in lantelii de la bdnci gi a plecat fErd sd-i inlocuiascd;

- in fiecare seard vin tineri @Aieli gi fete) care stau pe
b[ncile din zond., fac gdldgie qi consumd bduturi pi seminfe, fEcdnd
mizerie.

Dl. Dobricl menlioneazd cd iarba nu se tunde pe culori politice.
Dl. Primar d[ rdspuns punctual domnului Petrescu Stelian:

1. Zona F-uri este prins[ in programul de reparalii gi gropile vor fi
plombate;

2. Indeamnd sd fie fotografiati cei care sunt surpringi cd rup lantelii
bdncilor pentru a putea fi tragi la rdspundere sau in cazul in care
persoanele respective sunt recunoscute sd i se aducd la cunogtinfd;

3. Dacd tinerii vin qi deranjeazd se poate anunta Polilia Local6.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Polifron - cetS{ean al municipiului Motru.
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Dl. Polifron menlioneazd, cd, domnul Dobricl nu este de vind pentru ceea ce se intdmpla in
oraq qi spune c6 de 16 ani i s-a promis cd se reabiliteazd" cartierul iar
de2 ani are aceleagi promisiuni din partea domnului primar.

Dl. Primar precizeazd, cd zona este prinsd in proiectul de reabilitarc iar lucr[rile masive se vor
incepe la anul. Pdnr la parcurgerea tuturor etapelor in vederea
realizdrli proiectului gropile vor fi plombate.

Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Purdescu Vasile - Antrenor Seclia de lupte.
Dl. Purdescu afirmd c6: - de 43 de ani reprezintd Clubul Sportiv Motru ob(indnd rezritate

foarte bune de-a lungul anilor dar in ultimul timp nu mai este b6gat in
seamd in sensul cd Primdria nu mai alocl bani Clubului;

- sunt sportivi foarte buni care trebuie ajuta{i in vederea men}inerii
performan(elor sportive.

Dl. Primar intreabd de cdnd merg prost lucruile in privinla clubului.
Dl. Purdescu rdspunde cI de 4 ani merg foarte prost gi cd au fost schimbaJi qi preqedin{i.
Dl. Primar completeazd rbspunsul domnului Purdescu in ceea ce privegte situalia Clubului

sportiv menlionand cd de 6 ani lucrurile merg prost qi de 4 ani foarte
prost.

Dl. Primar precizeazd, cd: - pAnd la redresare se fac eforturi foarte mari pentru menlinerea
Clubului sportiv, chiar daci sunt voci contra.

- au fost probleme financiare ce au afectat atdt salariatii Primdriei
c6t qi ai Direcliei Publice Motru in sensul cd,plata salariilor aintdrziat
dar se fac eforturi in continuare de a se pldti toate obligaliile, inclusiv
de menlinere a Clubului sportiv;

- sportivii au fost premiali cdnd au fost fonduri;
- toate cluburile sportive din lard au probleme financiare, problema

Clubului Sportiv nu este unea singulard.
Dl. Purdescu insistd sd se facd ceva pentru sportivi susfin6nd cd s-au f5cut qi se fac in

continuare eforturi pentru a putea participa la competiliile sportive.
Dl. Pregedinte dE cuvdntul domnului consilier local Sanda Ion.
Dl. Sanda afirmd cd in qedin(a trecutd a ridicat problema pierderilor de apd din sistem gi a

exemplificat faptul cd in propor[ie de 28%o se pldtesc pierderile la apa
potabild de proprietarli apartamentelor precizdnd cd sunt familii s[race
care la un consum de 2-3 m3 de apd pldiesc mai mult pierderi decdt apa
consumatd qi intreab[ ce s-a ficut in acest sens. Sustine cd pierderile sunt
foarte mari comparutiv cu cele ale marilor orage din !ar6.

Dl. Primar rdspunde cd nu poate interveni cu privire la tot ce line de Asocialiile de
proprietari. Sunt organizafi conform Legii asocia{iilor de proprietari.

Dl. Sanda intreabd, legat de gunoiul menajer, dacd se stimuleazd popula(ia sd depund la
tomberoane gunoiul selectiv atAta timp c6t s-a trecut de la prelul pe tond la
prelul pe persoand.

Dl. Primar rdspunde domnului Sanda c6: - proiectul de hot6r6re privind tarifele la gunoiul
menajer a fost aprobat de Consiliul Local;

- societatea Direc(ia Publicd are posibilitate sd
selecteze deqeurile. La gtoapa de gunoi se depune gunoiul selectat.

Dl. Sanda mentioneazd cd: - pldteqte gunoi menajer 78 de lei pentru cd s-a majorat tariful cu
12% qi intreabl care a fost temeiul legal pentru ci nici de rata inflaliei nu
se line cont;

- trebuie sd avem grijd cdnd refacem drumul plogtina cdtre
Porcaga pentru cd se ridicd drumul gi nu se mai poate intra.

Dl. Sanda indeamnl pe domnul Primar s[ trimitd ingineri in zond.
Dl. Primar r[spunde cd proiectantul a prevlzut in proiect drum de acces a$a cum prin lege

constructorul este obligat sd lind seama de cdile de acces qi pode(e.
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Dl. Sanda indeamnd pe domnul Primar sd verifice pAnd nu se face receptia menliondnd cI nu
trebuie sd nu se intdmple ca la groapa de gunoi.

Dl. Primar precizeazd, cd nu facem noi receplia qi nu gtie de ce se aduce in discu{ie groapa de
gunoi.

Dl. Sanda intreab6 dacd s-au terminat plombdrile.
Dl. Primar rdspunde cI programul de reparalii a fost aprobat in Consiliul Local gi s-a inceput.
Dl. Petrescu intreabd ce s-a aprobat in Consiliul Local.
Dl. Primar rdspunde cd s-a aprobat bugetul de repara(ii.
Dl. Petrescu susline cd nu a aprobat plombarea ci a aprobat banii.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local Ardeiu Rdzvan Remus.
Dl. Ardeiu solicitd sd i se pund la dispozilie HCL nr. 9312015 privind dareain administrare a

obiectivului ,,Capela Catedrala Motru" cdtre Catedrala Ortodoxd Motru.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Collatu Neghind Constantin.
Dl. Collatu solicit6 sd se schimbe orarul de aprindere gi stingere a iluminatului public. Seara

sd fie pornit cu 15 minute mai devreme gi dimineala sd fie oprit cu 15
minute mai tArziu.

Dl. Primar spune domnului Dobricd sd {ind cont de solicitarea fbcuti.
Dl. Pregedinte dd cuvAntul domnului consilier local Mirgu Vasile.
Dl. Mirqu solicit[ ca sportivii sd fie premia]i la inceputul anului gcolar.
Dl. Primar menfioneazd cd aqa va fi.
Dl. Sanda precizeazd, cd impreund cu domnul Pirvulescu Eduard Nelu a intocmit un

Regulament de premiere a elevilor participan{i la concursurile gi olimpiadele
gcolare, Regulament pe care il va supune dezbaterii Comisiilor de specialitate
din luna august.

Dl. Pregedinte dr cuvantul domnului viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar - menlioneazd cd au trecut 2 ani de mandat qi cd sunt solicitdri la care nu i

s-a rdspuns deqi art. 51, alin. 2 din legea nr. 21512001 prevede c6:
,,Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului gi al aparatului de
specialitate, sI pund la dispozilie consilierilor locali, la cererea acestora, in
termen de cel mult 10 zile lucrltoare, informaliile necesare in vederea
indeplinirii mandatului" $i art. 16, alin.2 din Ordonanla nr. 3512002
prevede c5: ,,Comisia poate invita sd participe la pedinlele sale specialiqti
din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, in
special de la unitAlile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sd
participe la qedinlele comisiei qi consilierii care au fbcut propunerile ce
stau la bazalucrdrilor comisiei. "

- precizeazd cd, a fbcut aceste menliuni deoarece in qedinfa de luna trecutd a
solicitat sa-i fie puse la map6: situa{ia economico - financiard a Primdriei,
posibilitatea de infiin{are a grupei a II - a la cregd, documentele solicitate
de la serviciul C.S.P.L.P.P.M. condus de doamna Vdduva gi documentele
solicitate domnului Perigoreanu dar nu a primit nimic.

- considerd cd este o grav[ abatere qi un abuz ceea ce se intdmpld de 2 ani gi
cd se continud a nu se da rdspuns la solicitdri deqi este un drept al
consilierilor locali, drept stipulat qi in Regulamentul Consiliului Local
Motru. Informaliile sunt necesare pentru exercitarea mandatului nu pentru
a le lua acas5.

Dl. Primar - rlspunde domnului Viceprimar c[ trebuie sE interpreteze legea cum spune
legiuitorul qi spune cd in legea 21512001 la afi. 57, alin.2 se precizeazd cd
viceprimarul este subordonat primarului.

- menlioneazd. cd. domnul Viceprimar nu-i poate trasa sarcini cu termen de
rcalizare a$a cum s-a int6mplat.

- precizeazd cI atunci c6nd solicitdrile au fost fdcute a$a cum trebuia,
r[spunsurile au fost primite gi dI exemplu pe consilierii locali Ardeiu
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Rdzvan Remus, Petrigor Florentina Eugenia qi allii care au primit raspuns
la solicitdrile frcute.

D-ra. Petrigor menlioneazd. cd. a primit rdspunsul dupd 6 luni.
D-na. Vlduvaprecizeazd, cd.a dat rispuns la toate solicitArile care i-au fost adresate qi pentru

care a avut documente, acestea urmAnd sd poatre semndtura domnului
Primar, iar cu privire la rdspunsurile care necesitau un volum mare de
muncd a invitat pe domnul Viceprimar sd le studieze la Serviciul
C.S.P.L.P.P.M.

Dl. Periqoreanu afirmd cd a intocmit un rdspuns pe care ldsat la secretariat qi daca acesta nu
este la mapd nu poate comenta.

Dl. Preqedinte intreabd. dacd, se inhinleazd grupa aII - a la cregd.
Dl. Primar susline cd a discutat cu personalul de la cregd qi i s-a spus cd infiinfarea grupei a

II - a nu se justific6 dati fiind situalia la momentul actual.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Hoar[ Gheorghe - Delegat sdtesc pentru satele insurdlei

qi Leurda.
Dl. Hoard - informeazd cd s-a deplasat impreund cu domnul Dobricd in satul Leurda

pentru a vedea stadiul lucrdrilor la problemele ridicate in Consiliul Local
gi precizeazd, cdintelege cd nu sunt bani la bugetul local dar sunt bani la
bugetul de stat gi indeamnd sd se facl intervenlie la organele abilitate
Ministerul Economiei.

- prectzeazd, cd, a luat la cunoqtinld de adresa trimisd de un Secretar de stat
ca rdspuns la adresa doamnei Vdduva;

- considerl cd demersurile trebuie continuate deoarece lucrdrile trebuiau
frnalizate de 5 ani qi nu sunt gata.

- afirmd cd pentru solulionarea acestei probleme a fost in audien!6 gi la
domnul Prefect, urm6nd sd primeasci rdspunsul, gi cd pentru ecologizarea
zonei trebuie intervenit din partea organelor locale.

Dl. Primar menlioneazd c5 s-au fdcut mai multe demersuri p6nd sd se primeascd acel rdspuns.
Dl. Hoard - susfine cd trebuie intervenit deoarece dacd se rczolvd, aceastd problemi se

va rezolva at6t drumul c6t qi gospoddrirea apelor din subteranul Minei
Leurda;

- precizeazd cd s-a adoptat o hotdr6re de consiliu local pentru tdierea
arborilor de pe marginea drumului la insur6lei gi Leurda dir, degi arborii
au fost marcali, nu au fost tdia(i.

Dl. Sanda sustine cd se pot t[ia copacii de la Leurda dar nu qi cei de la insurdlei, fiind vorba
de un drum judetean.

Dl. Hoard precizeazd, cd: - in mediul rural locuiesc 4000 de locuitori care nu au apd., gaze,
canalizare, drumuri qi cd din 5000 ha. teren cdt are municipiul Motru 4600
ha. se afld in satele aparfindtoare municipiului iar din acestea aproape
jum[tate sunt afectate de lucr5rile miniere de subteran;

- a frcut demersuri in urmd cu 5 - 6 ani pentru a fi declarat Leurda
,,situl Leurda contaminat", aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului,
aprob6ndu-se 2,5 milioane de euro dar cu o cofinanfare de 25Yo. pentru
care nu au fost bani.

- in situatia in care se considerd cd cei 4000 de locuitori nu trebuie
s[ mai facl parte din popula]ia municipiul Motru sE se organizeze
referendum pentru a fi ldsafi sd fie o comun[ separatl.

Dl. Primar susfine cd: - nu se pune problema de a nu fi considerali cetdlenii municipiului
Motru;

- atunci cdnd s-a dorit sd se intervind pentru realizarea diferitelor
lucrdri au fost cetdleni ai satelor care s-au opus;
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- existd hotir6re de consiliu local prin care sunt scutili de la plata
impozitului pe teren proprietarii ai cdror terenuri sunt afectate dar in acest
sens trebuie depusl cerere de cltre proprietari;

Dl. Hoard afirmd cd s-a discutat cu cet5lenii qi nu mai sunt probleme de acest gen gi insistd sd

se facd. demersurile necesare la Ministerul Economiei ca firma
Conservmin sd rezolve problemele.

Dl. Petrescu afirm[ faptul cd s[ptdmdna viitoare va fi un multifunclional care va interveni
acolo, mentionAnd c[ este necesard o rabd pentru a cdra pdmdntul.

Dl. Primar precizeazd" cd se va lua leg[tura cu Direc]ia Publicd pentru a pune la dispozi]ie
raba.

Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Nebunu Vasile - Delegat sdtesc pentru satul Rogiula.
Dl. Nebunu - precizeazS. c6: - in qedinla din luna iunie a spus cd vrea ca Aparatul

Primlriei, funclionarii, sI inleleagd cd sunt in slujba cetdleanului qi nu sunt
stdpAnii lor.

- Hotdrdrea de ridicare a interdicliei de construire adoptati in
decembrie 2017 a fost valabild p6nd la suspendarea ei de Prefectura Gorj
in luna iunie 2018;

- in luna martie, cdnd hotdrdrea era in vigoare qi producea
efecte, domnul Bdcescu Cosmin, cu domiciliul in satul Roqiufa, a solicitat
un certificat de urbanism in scopul autorizdrii lucrdrilor de construire garaj
care i s-a eliberat dar in care se menlioneazS faptul cd nu poate fi utilizat
in scopul declarat intruc6t imobilul este situat in zond" de interdiclie
definitivd de construire conform PUG-ului aprobat prin HCL m.1812012,
in condiliile in care era in vigoare HCL nr. 22612017.

- intreabd pe doamna Mariulu cum trateazd problema prezentatd gi cere sd
se explice cum este posibil a$a ceva.

D-na. Mariulu - rdspunde domnului Nebunu cd este un funclionar public care respect[ legea
gi cd din cdte a auzit domnul Nebunu a lucrat la SRI gi ar trebui sa fie
prima persoand care sd respecte legea.

- afirmd c[ nu a fbcut decdt sd elibereze acel certificat in care se

menlioneazd cd nu poate fi utilizat pentru cd acea zond este de risc qi nu se
poate construi.

- precizeazd, faptul cd potrivit art.26 din Legea nr. 50 racordul gi
branqamentul la construclii fard autorizalie de construire constituie
infracliune gi cd dumneaei nu incalcd legea.

- menfioneazd,cd"HCL nr. 22612017 a fost atacatdde Prefectura Gorj.
Dl. Nebunu afirmd cd in anul 2007 s-a emis o hotdrdre de consiliul local de restriclie.
D-na. Mariufu confirm[ spusele domnului Nebunu qi completeazd cd. hotdrdrea s-a dat pdn[

la aprobarea PUG - ului.
Dl. Nebunu menlioneazd cd PUG - ul a fost aprobat dupi 5 ani gi cd motivele pentru care a

fost atacati HCL nr. 22612017 nu sunt precizate de Prefecturd.
D-na. Mariufu aduce la cunogtintd cd se va face un studiu la Consiliul Judetean pentru

intocmirea acelor h64i de risc gi studiul trebuie finalizat pdnd la sfdrgitul
anului.

Dl. Nebunu precizeazd cdla 4 luni dupl adoptarea HCL nr.22612017 la primdrie apare o
solicitare pentru a se da zonele cu risc pi intreabd pe doamna Mariulu dacd
zonele cu risc sunt date de dumneaei.

D-na. Mariutu spune cd nu dd dumneaei zonele cu risc ci spune care sunt zonele de risc iar
membrii consiliului care au fost qi in mandatele trecute cunosc bine faptul
cd au fost alunecdri de teren in Rogiula, in Dealul Pomilor qi au fost
probleme.
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Dl. Nebunu considerl un abuz at6ta timp c6t doamna Mariulu este impotriva unei hotdrdri de
consiliu local qi intreabd pe domnul Primar dacd este posibil ca un angajat
al institufiei sd intreprindd demersuri fhrd sd i se aduci la cunogtin{d.

D-na. Mariutu r[spunde cd nu a fEcut demersuri ci s-a consultat cu domnul Raus - arhitect
qef la Consiliul Jude{ean.

Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Carlaonf Ion - cetS]ean al municipiului Motru.
Dl. Carlaont - solicitd sI se facd lucruri bune pentru oraqul Motru fardamai fi ceartS.

- indeamnd ca blocul C7 sd fie reabilitat gi transformat in centru de batr6ni,
pentru cetdfenii oraqului care au muncit in mine gi cariere, nu sd fie folosit
de lenegi care se plimbd cu maginile qi care stau la cdrciumd qi la terasd s6-

-t'r'ffi::"Xl' ,u fiecare gedinJd de consiliu sd fie prezent c6te un
reprezentant al fiecirui sat gi sd se facd o galerie de 100 metri in amintirea
minerilor gi pentru tinerii care nu au idee ce inseamnd mind.

Dl. Petrescu afirmi cI se doregte a se face un proiect de cdtre Consiliul Jude[ean in
colaborare cu Cariera, in valoare de 5 milioane de euro. Utilajele sunt la
Tehomir.

Dl. Primar - rlspunde domnului Carlaon! cd existd un proiect,,Muzeul Mineritului" care
face parte ca qi component6 sociald dintr-un alt proiect cu finanlare
europeand, proiect ce contine gi galerii.

- men(ioneazd, cd, a purtat discutii la Consiliul Jude{ean Gorj unde a propus,
qi e posibil sd se ia in calcul, ca proiectul sd fie fbcut la Cariera Rogiula II
unde se preteazd,mult mai bine qi este mai accesibild turiqtilor.

Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Murdeal5 Mihai - cetdtean al municipiului Motru.
Dl. Murdeald afirmd cd in anul 2013 afbcut 2500 m2 de solar pe un teren pe care l-a luat in

arendi de la $coala Gimnaziald nr. 2 gi il intreabd pe domnul Sanda Ion
dacd este legal contractul de arendi.

Dl. Sanda rdspunde domnului Murdeald cd este legal contractul de arendl preciz6nd ci
terenul a r6mas gcolii conform legilor de la acea vreme gi $coala a luat
Titlu de Proprietate pe teren. Primdria nu a atacat in termen de 6 luni gi
terenul a rlmas qcolii.

Dl. Murdeald. precizeazl, cd: - de 4 ani nu-gi poate desface produsele pentru cd nu are
certificat de produc[tor fiind nevoit s5 infiinfeze o intreprindere
individualS;

- pe ordinea de zi a qedinlei Consiliului Local este o iniliativa
din partea domnilor consilieri pentru infiinfarea Complexului de Sere
Flori qi Legume gi cd va contesta hotdrdrea dacd se va adopta;

- doreqte sd predea solariile dumnealui in schimbul recuperdrii
investiliei, conform actelor, domnului Cojocaru qi Consiliului Local Motru
pentru a produce cu aceste sere;

- a dorit sd facd o fermd de porci gi domnul Primar a identificat
un teren, s-a venit in Consiliul Local dar nu s-a votat proiectul de hotdrdre;

- nu se poate sd fie opozitie impotriva inifiativei private.
Dl Primar mentioneazl cd s-a implicat pentru a sprijini investiliile gi se va implica in

continuare pentru oricine care doregte s[ facd o investilie.
Dl. Murdeald rdspunde domnului Primar c[ este captivul Consiliului Local gi nu poate face

nimic.
Dl. Sanda intreabd pe domnul Murdeali ce treabd are Consiliul Local cu inscrierea in

Registrul Unic.
Dl. Murdeali spune c6: - nu se referd la terenul ce face obiectul contractului de arend6 gi

precizeazd cd o sd facd cerere de renunJare la acel teren gi va acfiona in
judecatd pentru recuperarea investi{iei;

- are depusd o solicitare la domnul Primar gi aqteaptd rlspuns.
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Dl. Petrescu menlioneazd, cd, membrii Consiliului Local nu sunt opozilia oraqului.
Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Marius Adam - organizator de evenimente festive.
Dl. Adam precizeazd, cd: - a propus un eveniment in perioa da 17 - I 9 august 201 8 care nu

implicd municipiul Motru cu nici un fel de aport financiar decdt sd pund la
dispozilie pe perioada desfEqurdrii evenimentului terenul din zona centrald
(Casa de culturd 9i Parcul Primdriei);

- doreqte ca sportivii din municipiul Motru sd fie premiali dintr-un
buget de 5000 lei pe care-l pune la dispozilie;

- evenimentul va fi unul de bund calitate.

2. Proiect de hotirffre privind men{inerea in activitate la Spitalul Municipal Motru
a domnului dr. Roqianu Mihail, medic primar medicina muncii, peste virsta
legal5 de pensionare, pinl la ocuparea postului prin concurs, ini{iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotSrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discu{ii v6 rog s6 vE

inscriefi la cuvAnt.
S-a inscris la cuvAnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Pregedinte dr cuv6ntului domnului viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar: - tn qedinlele de comisii am solicitat .Arpr.r, scris din partea conducerii

spitalului prin care sd ni se comunice dacd s-a demarat procedura de
scoatere la concurs a postului. Am primit rdspuns la solicitarea mea dar nu e
ceea ce doream. i., ce.ere domnui Roqianu solicit[ continuarea activitAili
dupd data de 02.01.2018. Noi aprob[m in data de 26.07.2018. Spitalul
trebuia sI vind cu solicitarea luna trecutd pentru a acoperi qi perioada

i-3fr',:il?3'i;"ro cu proiectul de hotdrdre dar sd se facd procedura de
scoatere la concurs a postului. imi men{in solicitarea.

Dl. Fotescu: - Domnul doctor a solicitat prin cerere men(inerea in activitate dup[ data de
02.07.2018 pentru cd de la acea data indeplineqte condiliile de pensionare.
Nu se poate angaja intr-o perioadd scurtl medic avAnd in vedere
specializarea - ,,medicina muncii" - {inAnd cont cd trebuie parcursd
procedura de scoatere la concurs cu toate etapele.

Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

it urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru" (17).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

3. Proiect de hotlrire pentru desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local
Motru in Comisia de concurs qi Comisia de solu{ionare a contestafiilor in
vederea ocuplrii postului de ,,Director medical" in cadrul Spitatului Municipal
Motru , inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Daca sunt disculii vd rog sd vi

inscriefi la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii vd rog sd face]i propuneri pentru
desemnareareprezentanfilor Consiliului Local Motru in Comisia de concurs
pentru ocuparea postului de ,,Director medical,,.

Dl. Petrescu: - Propun pe domnigoara Petriqor Florentina Eugenia qi pe domnul popescu
Ion.

Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului petrescu.
Cine este pentru?
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Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu R[zvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Sanda Ion, Iorga
Ion gi Cojocaru Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Dr5ghici Dorel, Bulgariu Cristian, Ra[
Jana Daniela, Popescu Ion qi Petriqor Florentina Eugenia s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 10 voturi ,,pentru" qi 7
,rabfineri".

D-na Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Vd rog sd facefi propuneri pentru desemnarea reprezentan{ilor Consiliului

Local Motru in Comisia de solulionare a contesta{iilor pentru ocuparea
postului de ,,Director medical".

Dl. Viceprimar: - Propun pe domnul Sanda Ion qi pe domnul Ardeiu Rizvan Remus.
Dl. Drlghici: - Propun pe domnul Negrea Nicolae qi pe domnul Bulgariu Cristian.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului Drdghici. Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian gi Ra! Jana Daniela au votat
,rpentrutt.
Consilierii locali: Negrea Nicolae, Drdghici Dorel, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan
Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Petrescu Ilie, Collatu
Neghind Constantin, Sanda Ion, Iorga Ion, Cojocaru Ion, Popescu Ion gi Petriqor
Florentina Eugenia s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 3 voturi ,,pentru" gi 14
voturi ,rab(ineri".

D-na Secretar: - Propunerea nu a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu
Vasile, Petrescu llie, Collatu Neghind Constantin, Petri;or Florentina Eugenia, Iorga Ion,
Popescu Ion gi Cojocaru Ion au votat,,pentru".
Consilierii locali: Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Bulgariu Cristian, Ra!
Jana Daniela, Sanda Ion gi Ardeiu RIzvan Remus s-au ab{inut de la vot.

ir, ,.-a votului exprimat propunerea a fost votati cu l0 voturi ,,pentru" gi 7
voturi o,abfineri".

D-na Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile votate. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (17) .

D-na Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

4. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea contului de execu{ie al bugetului local la
data de 29.06.2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Preqedinte: - Dac[ sunt discu]ii vI rog sd vI inscrie]i la cuvdnt. Dacd nu sunt discu]ii

^ supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.

5. Proiect de hotlrAre privind incheierea unui nou contract de comodat intre
Ministerul Economiei Ei Consiliul Local Motru pentru Centrul de Afaceri
Leurda, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. DacI sunt discufii vd rog sd vd

inscrie{i la cuvAnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
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Dl. Preqedinte dd cuv6ntului domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar: - in qedinlele de comisii am solicitat o Informare cu stadiul acestei locafii gi

fotografii. Nu am primit Informarea. S-a trimis adresd Serviciului?
D-na. Lonea: - Nu s-a trimis adres6 Serviciului pentru cd la gedintele de comisii a fost

prezent[ doamna Iovila Alexandra - angajatd,in cadrul Serviciului.
Dl. Viceprimar: - In perioada 14 -26 iulie 2018 existd contract? Cine intreline spatiile?
D-na. Vdduva: - Nu. Forma de contract am primit-o in aceastd lund de la Ministerul

Economiei. Conform Codului Civil este legal incheierea unui nou contract.
Obligaliile de intreJinere a spaliilor sunt trecute in contractul de comodat.
Dupd ce se ilcheie contractul de inchiriere cu firmele aceste obligatii devin
ale firmelor. in contract scrie foarte clar care sunt obligaliile chiriaqului.

Dl. Viceprimar: - Pentru gedinla urmdtoare sI avem adresd cu rdspuns la solicitare.
Dl. Primar: - Si nu speriem qi cele 5 firme care mai au sediul in Centru de Afaceri

Leurda!
Dl. Mirgu: - Sd se acorde acestor firme rSmase o mai mare importanld ca sd nu plece

pentru cd una din firme a plecat.
Dl. Primar: - Acea firmd a plecat pentru cd s-a dezvoltat gi avea nevoie de mai mult

spaliu. Mi-a pdrut rdu cI nu am avut spatiu s[-i ofer in altd parte.
Dl. Mirgu: - Nu am frc;,;/- aatzatii ci am precizat ci trebuie sd avem grijn de aceste firme

in sensul de a le ajuta gi a le acorda sprijin.
Dl. Primar: - Adineauri a menfionat un investitor ci am acordat sprijin atdt cdt a depins

de mine.
Dl. Stelian: - ln contractul de comodat apare suprafafa construitd de 610 m2 ia, in situalia

spafiilor inchiriate este trecutd suprafaJa de 796 m2 . Este corect?
D-na. Vdduva: - Da. Suprafa{a construitd este una gi suprafala util6 este alta. Este diferen}d

intre cele doud.
Dl. Petrescu: - $i noi suntem de acord cu investitorii dar aceqtia trebuie sd aibd grijd de

sediu gi de imobil. Sd intrefind! Noi votdm.
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hot[r6re a$a cum a fost

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

voturi rrpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

6. Proiect de hotlrire pentru aprobarea Planului de ac{iune privind serviciile
sociale administrate Ei finan{ate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog sd vd

inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotdr6re

^ a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rAre a trecut.

7. Proiect de hotirire pentru aprobarea Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea
qi func{ionarea pe termen mediu qi lung a serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hothrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog s5 vd inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii

^ supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17).
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D-na. Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

8. Proiect de hotlrflre pentru aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare 
^serviciului de iluminat public din Municipiul Motru, ini{iator - Primar Jianu

Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sI v6 inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii

^ supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

9. Proiect de hotlrire 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;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscriefi la cuvAnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte db cuvdntului domnului viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar: - De ce se impune un Regulament gi o hotdrdre de Consiliu local pentru a se

face acest lucru?
- Acel Centru C3 are anumite reguli. Am intrebat de ce trebuie muta{i

locatarii din C7 in C3 gi nu am primit rdspuns.
Dl. Primar: - C7 este bloc de locuin[e sociale qi locatarii au fbcut sesizdri cd existd

plognile. Consiliul local, in calitate de proprietar, pe durata inchirierii
trebuie sd asigure toate condiliile de locuire. Pentru acest lucru se impune
a se face dezinseclie pentru cd intrd in obliga{ia noastrd sd facem acest
Iucru. Pericolul este imens pentru cd existd focarul qi aceste insecte pot fi
rdspdndite in orag. Soluliile folosite pentru dezinsecfie sunt periculoase gi
ca atare locatarii locuinfelor trebuie muta{i pe perioada dezinsecliei. in
alte localitllii cetdlenii sunt muta{i in hoteluri.

Dl. Viceprimar: - Cand este epidemie.
Dl. Primar: - Noi nu trebuie sd aqteptdm sd devind epidemie. Acei cetdleni pot veni in

institulii sau sd meargd in vrzitd, in alte apartamente la rude, cunogtinfe,
prieteni gi imprdqtia insectele respective qi astfel se transformd problema

5tJ':ltffirie sd aqteptdm o epidemie s6 ludm m[suri cdnd putem face
acest lucru inainte?

Dl. Sanda: - Dezinseclia o realizeazd,Direclia publicd?
Dl. Popescu: - Nu se poate realiza de c6tre Direclia publicd.
Dl. Viceprimar: - Am ftcut astfel de acliuni qi in anii precedenli qi nu am avut niciodat6

hothrdre de consiliu local.
- VAd cd in proiect se face referire la sesizdrile cetd{enilor pentru existen{a
ploqnilelor gi 1dn1arilor.
- Eu inleleg cI se da o hotdrdre pentru aforla acegti oameni sf,-i mut[m din
bloc ca gi cum ar fi o epidemie. Eu aqa o vdd.

Dl. Primar: - Soluliile folosite impotriva plognilelor sunt foarte toxice. Locatari in acel
bloc sunt gi femei gravide, copii mici. Insectele respective sunt periculoase
mai ales pentru aceste categorii de persoane.

Dl. Dobric6: - Doresc sd fac o informare. Nu am participat la gedinlele de Comisii, nu arn
qtiu cd este in dezbatere acest proiect de hotdr6re gi nu cred cd ar trebui sE
se numeascd,,regulament,, at trebui s6 se numeascd,,procedurd,,.
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- intr-adevdr in data de 20 aprilie s-a fEcut o sesizare cdtre Prim[ria Motru
ce a fost transmisd c[tre Directia Public5, iar in data de 27 am dat rlspuns
Primlriei Municipiului Motru prin care il informam pe domnul Primar cd
se confirmd prezen[a focarului de plognile in C[minul C7 pentru c[ nu
sunt prezente intr-o singurl camer6 ci in mai multe gi putem spune cd
exist[ un pericol.

- Cred cd acest regulament sau aceastd procedurd s-a frcut in ideea cd
trebuie realizatd, dezinseclia pe c6te un etaj gi ca atare acele persoane
locatare trebuie mutate intr-o locafie. Singura locafie pe care o are
Primdria la ora actuald este Cdminul social C3 dar av6nd statul de Centru
social este nevoie de hotlrdre de Consiliu Local pentru c[ altfel s-ar
incSlca Regulamentul Centrului.

- Direc{ia Publicd este autorizat1, sd facl dezinsectie decdt cu substan}e de
clasa2 gi 3 iar in acest caz se vor folosi substanfe de clasa 1.

Dl. Sanda: - Trebuie alutorizalie pentru aceste substanfe.
Dl. Dobric[: - Direcfia Publicd nu este autorizatd sd foloseascd substanfe de clasa I motiv

pentru care vom face un contract cu o firmd specializati pentru a se face
dezinsecfia. Important este sd fie trecute in hotdrAre, pentru ducerea la
indeplinire, Polilia Locald gi Serviciul de Asistenla gi Protectie Sociald
deoarece vor fi locatari care nu vor dori sE se mute pentru c6teva zile.
Calendarul prevdzut in proiectul de hotdr6re este destul de bun. Aceste
insecte constituie un pericol pentru cI pot fi rdsp6ndite foarte repede qi ugor.
De exemplu. azi a venit un locatar al acelui bloc in secretariatul Directiei
Publice Motru cu plognila pe el. E foarte importantd procedura de
dezinseclie gi nu trebuie luatd in derAdere. Trebuie gdndita gi ftcutd o
procedurl profesionistd.

Dl. Primar: - Dacd nu era ceva important nu iniliam proiectul de hotdr6re pentru aprobarea
Regulamentului. Dupd aprobarea Regulamentului voi da Dispozifii nominal
pentru cei care se vor ocupa impreund cu $eful de Cdmin social C3,
Administratorul fondului locativ gi Polilia Locald.

Dl. Dobric6: - incercdm ca in cel mai scurt timp sd glsim firma specializat[ qi prin achizi[ie
directd firma sd ne asigure procedura.

Dl. Sanda: - Cred cd trebuia ceruti gi derogare pentru a-i putea muta la C3, c[minul avdnd
un regim special.

Dl. Viceprimar: - Existd riscul ca insectele sd fie mutate la C3.
Dl. DobricS: - Se va face dezinseclie gi la C3.
Dl. Primar. - Ciminul C3 este tot social gi se va face dezinsectie gi acolo. Programul de

dezinseclie se va desfbqura pe o perioadd de 5 sdptdm6ni qi nimeni nu va
contesta faptul cI am incercat sd evitdm o epidemie.
- Am discutat aceastd problemd gi am consultat pdrerea mai multe persoane
gi cred cd au dreptate. in program vineri gi simblt5 u,r.* ,,rpalarea gi
curdfarea camerelor de locuit, inclusiv a obiectelor din acestea, de cdtre
locatari" iar duminici ,,mutarea locatarilor inapoi in locuinlele pe care le
detin". Nu am prev[zut faptul cd avem nevoie de o zi pentru spdlarea
lenjeriilor in cdminul C3 pentru cd nu avem lenjerii de schimb gi in acest caz
propun ca vineri sd rdmdnd pentru,,spilarea qi cur6farea camerelor de locuit,
inclusiv a obiectelor din acestea, de cdtre locatari" gi sambate sd se mute
inapoi in locuinlele pe care le defin pentru ca duminicd sE se spele lenjeriile
din cSminul C3. Acest lucru mi-a scdpat. Dacd erau lenjerii de rezervd in
cdminul C3 nu exista nicio problemd.

Dl. Mirqu: - Domnule Primar, cu aceste mutdri dintr-un cdmin in altul sd nu credm panicd
in rdndul cetd{enilor.
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Dl. Primar: - Nu cre6m panicd pentru cd cetdlenii au fost cei care ne-au sesizat aceast[
probleml gi ne-au solicitat sprijinul.

Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt alte disculii supun la vot proiectul de hotlr6re. Cine este
pentru?

Consilierii locali: Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Dr6ghici Dorel, Bulgariu Cristian, Ra!
Jana Daniela,Iorga Ion, Popescu Ion gi Cojocaru Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina
Eugenia gi Sanda Ion s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 8 voturi ,rpentru" $i 9
,,ab{ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re nu a trecut.

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea organizlrii Festivalului Toamnei, edifia
a II - a, in perioada 14 - 16 septembrie 2018, inifiator - Primar Jianu Giget;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre gi precizeazd,c6,in gedinfele de comisii s-a frcut
amendament ca toli comercianfii autohtoni sh beneficieze gratuit de spaliu
(teren) pentru participarea la acest eveniment.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Petrescu Ilie, Coltatu Neghind Constantin, Sanda Ion, Iorga
Ion, Cojocaru Ion, Popescu Ion gi Petriqor Florentina Eugenia au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian, Ra! Jana Daniela, Negrea Nicolae qi
Dr[ghic^i Dorel s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 12 voturi ,rpentru', qi 5
,,abfineri".

D-na Secretar: - Amendamentul nu a trecut.
Dl. Negrea: - Fac amendament ca agenfii economici participanfi sd sponsorizeze 17 elevi

din municipiul Motru care s-au remarcat la olimpiadele qcolare qi la
competiliile sportive. Suma colectati pentru premiere sd fie de 15.000 lei.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Negrea. Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian, Rat Jana Daniela, Negrea Nicolae gi
Drdghici Dorel au votat,pentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Sanda Ion, Iorga
Ion, Cojocaru Ion, Popescu Ion gi Petriqor Florentina Eugenia s-au abfinut de Ia vot.

In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 5 voturi ,rpentru" gi 12
,rabfineri".

D-na. Secretar: - Amendamentul nu a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost iniliat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian, Raf Jana Daniela, Negrea Nicolae,
Drdghici Dorel gi Iorga Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu R5zvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Petrescu Ilie, Collatu Neghina Constantin, Sanda Ion,
Cojocaru Ion, Popescu Ion gi Petriqor Florentina Eugenia s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 6 voturi ,,pentru"
gi 11 ,,abfineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre nu a trecut.

11. Proiect de hotirire privind organizarea evenimentului ,,Festivalul Familiei
Romflnegti" in periozda 17 - 19 august2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot[rdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog s6 vr inscrieli la cuvdnt.
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S-a inscris la cuvdnt domnul Petrescu llie.
Dl. Preqedinte dd cuvdntului Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu: - Sunt foarte indignat de modul in care tratdm Ziua Minerului in Motru. in

Raportul de specialitate se specific[ faptul c5 este un ,,eveniment prin care
sd se marcheze gi rolul industriei extractive". Am ajuns in Motru ca de Zirta
Minerului sd folosim rolul industriei extractive. Au fost foarte mul1i oameni
care au murit in mineritul de subteran gi pentru respectul lor gi al celor care
au lucrat la cariere nu putem da domeniul public unui organizator pentru
a-qi face de cap in oragul Motru. Ori organizdm Ziua Minerului ori facem
glum6 cuZiua Minerului. Ne batem joc deZinMinerului?

Dl. Negrea: - Minerii sunt gi familigti. Evenimentul este in aceeagi perioadd cu Festivalul
Familiei Rom6negti, perioadd in care vin in lar6 cetdfenii romAni ce ltcreazd
in strdindtate. Daci nu aprobdm acest eveniment in oraq nu se int6mpla
nimic, va fi o monotonie. Acel organizator la care fEceafi referire
organizeazd evenimentul ftra bani de la bugetul local gi desfdqoard
manifestdri artistice pentru cetSleni, elevi, copii. Astfel putem sd elogiem qi

Ziua Minerului qi oamenii care au murit in acest sector de activitate.in caz
contrar nu vom face nimic Ai gasim in continuare tot aceeaqi lamentatie cd
nu se poate face.

Dl. Primar: - tn industria extractivd cea mai importantd meserie este cea de miner. in
aceeagi perioad[ un organizator doregte sd desfrgoare manifestdri fbrd
fonduri de la bugetul local. Dacd se aprobf, bine dacd nu iardqi bine.

Dl. Popescu Daniel: - Nu asimilali acest Festival cu Ziua Minerului! Sdrbltorirea Zilei
Minerului este o activitate paraleld, conform Agendei Culturale care se

desfbqoard in a doua sau a treia duminicd din luna august. Av6nd in vedere
cd este a$a cum este, am considerat c5 trebuie sd profit6m de acest
eveniment. Acesta a fost rafionamentul.

Dl. Petrescu: - Ziua Minerului trebuie aprobatd printr-o hotSrdre de consiliu local.
Dl. Popescu Daniel: - A$a s-a qi procedat. Ali adoptat Hotdrdrea de aprobare a Agendei

Culturale in care este prins[ Ziua Minerului. Ziua Minerului qi Festivalul
sunt evenimente total diferite.

Dl. Viceprimar: - Se menfioneazd,fapiil cI acest eveniment se face gratis. Nu se face gratis.
Dl. Primar: - FArA bani de la buget.
Dl. Viceprimar: - Terenul Primdriei se inchiriazd unui domn organrzator care la rdndul lui il

inchiriazd agenfilor economici iar cu banii oblinuli plategte artigtii qi ii mai
r5m6ne gi dumnealui. Eu vE propun altceva. Dacd de 2 ani de zile Zilele
Motrului le organizeazdaltdfirmI, 1 Iunie o organizeazd"altafirm5, Toamna
Motreand o organizeazd. altd. firm6, Revelionul il organizeazd altd. ftmd,,
haideli sd desfiinfdm Direclia de Cultur6! Noi, o instituJie cu Direclie de
Cultur[, cu angaja{i, nu suntem in stare sd organizdm un eveniment iar un
domn cu o mapd poate s6-l organizeze. Haideli s[ desfiintdm Direc]ia de
Culturl sd nu mai avem cheltuieli!

Dl. Primar: - imi are rf,u dacd asimilali Direclia de Culturd cu un eveniment cu mici, bere
gi spectacol.

Dl. Popescu Daniel: - Domnule Viceprimar, cu tot respectul pentru dumneavoastrd, afi fdcut
adresi cdtre Direclia pe care o conduc. Eu aq face o adresd de fata cu toatl
lumea prezentd, cu TV SUD. La cAte evenimente prinse in Agenda Culturald
afi participat dumneavoastrf,?

D-na. Raf: - Direclia de Culturd a organizat foarte multe evenimente cu colaborarea
qcolilor gi a elevilor.

- Domnule Viceprimar, pe cine vre{i sE punefi sE recite? Pe Mela gi pe Gabi
Paulig?

Dl. Viceprimar: - Nu afi inteles, doamnd!
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D-na. Ra{: - Ba am in{eles. De Ziua drapelului am luat copii de acasd cu pdrinfi, am
repetat. ..

D-ra. Petrigor: - Doamna Ra(, aceasta este profesia dumneavoastrd, s[ lucra[i cu copiii.
D-na. Ra!: - Nu, pentru cd era vacan![.
Dl. Primar: - Doamna Ra( doregte sd scoatd in evidenld cd activitilile culturale prinse in

Agenda Culturald nu inseamnd doar mici gi bere gi cd unii dintre noi nu
participdm la ele.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost iniliat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian, Ra[ Jana Daniela, Negrea Nicolae qi
Dr[ghici Dorel au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Iorga Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu
Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin,
Sanda Ion, Cojocaru Ion, Popescu Ion gi Petri;or Florentina Eugenia s-au abfinut de la
vot.

tn urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 5 voturi ,,pentru,,
gi 12 ,,ab{ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre nu a trecut.

12. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr. 584/16.05.2018 a apartamentului nr. 8, situat in
Municipiul Motru, blocul T 12, scara C, etaj 4, Bulevardul Trandafirilor Nr. 2,
proprietate privati a Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot[r6re.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. DacS sunt discuJii vd rog sd v6

inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt discu(ii supun la vot proiectul de hotdrire

^ a;a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

13. Proiect de hotlrire privind aprobarea acordirii unui sprijin financiar pentru
organizarea unei agape creqtine prilejuitE de slrbltorirea Sfintei Cuvioase
Parascheva, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Pregedinte: - Daci sunt disculii vi rog sd vd inscrieli la cuvAnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Petrescu Ilie.
Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu: - Cred cd suma de 5000 de lei nu este suficient6. Anul trecut cred cd au fost

12.000 de lei.
Dl. Primar: - Anul trecut s-a fEcut fird nici un ban. Parohia Motru II organize azd nu

Primdria Municipiului Motru qi se soliciti sprijin financiar pentru a
organiza aceastd zi. Suma este suficientd.

Dl. Petrescu: - Haideli sd nu fim rlutdciogi! Nu cred cd grupul de consilieri locali PNL se
ab{in sI voteze aceastd manifestare.

Dl. Cojocaru: - Suma de 12.000 de lei a fost amendamentul meu in gedinlele de Comisii.
Suma este ca qi prevedere bugetard, nu inseamnd cd trebuie cheltuitd in
totalitate.

Dl. Viceprimar: - Localia ar trebui si fie in curtea bisericii ca qi anul trecut iar meniul s[ se
stabileasc[ cu acordul Pdrintelui parohiei.

Dl. Primar: - Acolo va fi.
Dl' Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Cojocaru. Cine este pentru?
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Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Pinulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu
Vasile, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Sanda Ion, Iorga Ion, Cojocaru Ion,
Popescu Ion gi PetriEor Florentina Eugenia au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu R5zvan Remus, Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian, Ra! Jana
Daniela, Negrea Nicolae gi Dr[ghici Dorel s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 11 voturi ,rpentru" qi 6
,rab(ineri".

D-na. Secretar: - Amendamentul ca suma alocatd sd fie de 12.000 lei a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hot[rAre cu amendamentul votat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (17).

D-na Secretar: - Proiectul de hotlrdre a trecut.

14. Proiect de hotlrAre privind inchirierea prin licita{ie publicl a unui spa(iu de I
(unu) m.p., situat la parterul Primlriei Municipiului Motru, in vederea
amplaslrii unui bancomat, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - DacS sunt disculii vd rog sd v[ inscrie]i la cuvAnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Preqedinte dI cuvAntului domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu: - Propun 100 euro/m.p./lun5.
Dl. Petrescu: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Petrescu.

Cine este pentru?
in ,..ma votului exprimat propunerea a fost votati cu 11 voturi ,rpentru" qi 6

,rabfineri".
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdr6re cu propunerea votatd qi durata stabilitd in

^ $edinfele de comisii. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de

voturi orpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

15. Proiect de hotlrffre privind infiinfarea Complexului de Sere Flori Ei Legume in
zona S.C. UATAA S.A. Motru, ini{iatori consilierii locali, Cojocaru Ion ;i
Popescu Ion;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd v[ inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntului domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Inilierea proiectului de hotdrdre privind infiintarea Complexului de sere flori

gi legume a fost un gdnd curat gi nu un gAnd de a lovi in vreun agent
economic, investitor din Motru sau in domnul Murdeald. Am fbcut referire
la terenul din zona UATAA cu gdndul cd societatea este aproape qi ne ajut[
cu agentul termic. Proiectul este o iniliativd care se supune votului
Consiliului Local Motru pentru a vedea dacd trece sau nu. in expunerea de
motive am specificat 4 hectare de teren dar pot fi utilizate 3 sau 2 hectare.
Se creeazd qi 40 - 50 de locuri de muncd.

- Nu am iniliat proiectul cu gAndul cd va suporta Primdria3T de miliarde de
lei. Se pot accesa fonduri pentru rcalizarea acestui Complex de sere pe axa
prioritar[ pentru agricultur5. Acest lucru depinde de abilitatea Primlriei qi a
noastrl de a accesa fonduri.

- DacI considerafi cd e rdu sd se infiin]eze acest serviciu la Direc]ia Publicd
Motru ce presupune infiinlarea a 50 de locuri de muncd qi producerea de
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produse proaspete pe piata din Motru nu am nimic impotrivd. R[m6ne si
decideli dacd votali sau nu acest proiect de hotdrdre.

Dl. Negrea: - Suprafalaali identificat-o?
Dl. Cojocaru: - Tocmai am spus cI e vorba de 4 hectare, dar se pot utiliza doar 2 sau 3

hectare.
Dl. Negrea: - Md refer la localie.
Dl. Cojocaru: - in zona UATAA.
Dl. Negrea: - A[i colaborat cu cineva cu privire la procedurd?
Dl. Cojocaru: - Nu.
Dl. Murdeali: - Nu poate face frrd, un parteneriat privat. Domnul fuil5 a incercat sd facd

piafd in Motru gi nu se poate. Nu existd a$a ceva. Eu nu am nimic impotrivd.
Nu existd Ghid de a$a ceva.

Dl. Dobric[: - Prin acest proiect de hotdrdre specialigtii Primdriei sunt obligafi sd caute
aceste fonduri qi in cazul in care nu le gdsesc se merge pe parteneriat public
- privat. Dacd nu se realizeazd nici prin parteneriat public - privat pic[
proiectul.

Dl. Petrescu: - Terenul face parte din domeniul public? Consiliul de administrafie al
domnului Sanda a fost imputernicit sau a avut puterea de a incheia contract
de arend5 fErd consiliul local? Existd hotir6re de consiliu local?

D-na Vdduva: - in proiect se face referire la terenul aferent societdfii UATAA care este
proprietatea municipiului Motru. Cand vorbim de domeniul public,
indiferent sub ce formd, trebuie acordul Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotirdre aga cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
fn urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

16. Probleme curente:
o Adresele domnului viceprimar Morega Costel Cosmin

22765t13.06.2018;
S-a luat act.

nr. 635112.07.2018 qi nr.

o Raportul semestrial privind activitatea de solufionare a petifiitor ianuarie-iunie
2018 nr. 25820 109.07.2018.

S-a luat act.

Dl. Pregedinte: - Nemaifiind disculii gi nici alte puncte pe ordinea de zi, declar inchise
lucrdrile gedin{ei ordinare a Consiliului Local Motru din data de
26.07.2018.

Lucrdrile qedinJei au fost declarate inchise fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

Pregedinte de gedinfi,
Iorga Ion

r,
Gina
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