
Proces - verbal

incheiat azi 28.05.2020 cu ocazia convocdrii qedintei ordinare a Consiliului
Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fEcut 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 qedin{a se desftqoard prin intermediul aplicatiei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria
Motru").

La gedin!6 participd: 18 consilieri locali in funclie, domnul Jianu Gigel - Primar
al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului
Motru qi doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsegte domnul Ardeiu Rizvan Remus.
D-na. Secretar General - Mentioneazd cd gedinta este statutar[, fiind prezenti 18

consilieri locali din cei 19 in funclie;
- Supune la vot procesul verbal al gedin{ei extraordinare de
indati a Consiliului Local Motru din data de29.04.2020.

Intri in relea gi domnul Ardeiu R[zvan Remus, anun!6ndu-qi prezenta. Sunt
prezenli toti cei^I9 consilieri locali in func(ie.

fn urma votului exprimat procesul verbal al qedinfei extraordinare de
indatl din data de 29.04.2020 a fost votat cu 18 voturi ,rpentru" (doamna Surlin
Marilena nu a votat pini la anun{area rezultatului votului de citre doamna
Secretar General - Stroescu Gina).

- Supune la vot procesul verbal al qedinlei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de30.04.2020.
in urma votului exprimat procesul verbal al qedinfei ordinare din data

de 30.04.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost comunicat de angajatele Aparatului
Permanent in timp util membrilor Consiliului Local Motru. Proiectul ordinii de zi este
anex[ la Dispozi[ia nr. 455121.05.2020 privind convocarea Consiliului Local Motru in
qedin!6 ordinarl in data de 28.05.2020, orele 1600, ce se desfrgoard prin intermediul
aplicaliei WhatsApp (pe grupul ,,Primaria Motru").

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotlrAre privind aprobarea regulamentului de desflqurare a
qedin{elor comisiilor de specialitate ;i qedin{ele Consiliului Local Motru
pentru perioada stlrii de alertl, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea contului anual de execufie pe
anul 2019, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrAre privind aprobarea rectificirii Bugetului Local pe
anul 2020 gi estimlri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 85 mii
lei precum qi bugetul institu{iilor publice qi activitfi{ilor finan{ate
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integral sau par{ial din venituri proprii pe anul 2020 qi estimlri 2021-
2023, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

4. Proiect de hotirffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la reteaua de g ze a apartamentului nr.2, scara B, parter,
bloc M9 , Strada Paringului, nr. 2 , Municipiul Motru, jud. Gorj,
ini{iator Primar -Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
desfiin{area construc(iei cu destina(ia de remizi, proprietate privatl a
Municipiului Motru, amplasatl pe terenul ce apar(ine domeniului public
al Municipiului Motru situat pe Aleea Teilor , nr.2l, ini{iator Primar
- Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrffre privind acordarea unui mandat special
reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generall 

^Actionarilor la Societatea Comerciali Directia Publicl Motru S.A.
pentru gedin{a din data de 10.06.2020, ini{iator Consilier Local -
Morega Costel Cosmin;

7, Probleme curentel

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat on line ordinea de zi este votatl cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Dl. Preqedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea numirii unui nou reprezentant al
U.A.T. Municipiul Motru in Adunarea Generall a Ac{ionarilor la
Societatea Comerciall Direcfia Publicl Motru S.A., ini{iator Primar -
Jianu Gigel";

2. Adresa domnului Corega Ion.
Proiectul a fost avizat favorabil de toate comisiile de specialitate tot in

sistem on line, iar adresa domnului Corega Ion a fost transmisl membrilor Consiliului
Local Motru in timp util pentru afi analizatd,.

Dl. Pregedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdrdre.

i, u.rnu votului exprimat on line ordinea de zi este suplimentatl cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotirffre privind aprobarea regulamentului de desflgurare a

qedin(elor comisiilor de specialitate qi qedin(ele Consiliului Local Motru
pentru perioada stirii de alertl, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
iln urma votului exprimat proiectul de hotirflre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

2. Proiect de hotirire privind aprobarea contului anual de execu{ie pe anul
2019, ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Proiectul de hotlrAre este supus la vot pe articole.

Dl. Pregedinte supune la vot articolul I al proiectului de hot[rdre.
In urma votului exprimat articolul 1 al proiectului de hotlrAre este

votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Dl. Preqedinte supune la vot articolul 2 al proiectului de hotdrdre.

in urma votului exprimat articolul 2 al proiectului de hotlr6re este

votat cu 18 voturi ,rpentru" (domnul Petrescu Ilie nu a votat).
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Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost initiat gi cu articolele
votate.

in urma votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (L9).

Domnul Petrescu Ilie men{ioneazd cdvoteazd,,pefltru" la toate proiectele
de hot6rdre.

3. Proiect de hotlrffre privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local pe anul
2020 qi estimlri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 85 mii lei
precum qi bugetul institu(iilor publice qi activiti{ilor finan(ate integral sau
par{ial din venituri proprii pe anul 2020 qi estimlri 2021-2023, ini(iator
Primar - Jianu Gigel;
Proiectul de hotdrdre este supus la vot pe articole.

Dl. Pregedinte supune la vot articolul I al proiectului de hotdrdre.
fn urma votului exprimat articolul 1 al proiectului de hotlrire este

votat cu unanimitate de voturi rrpentru" (19).
Dl. Pregedinte supune la vot articolul2 al proiectului de hot[rdre.

In urma votului exprimat articolul 2 al proiectului de hotirflre este

votat cu 18 voturi ,,pentru" (doamna $urlin Marilena nu a votat).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre in intregime.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re este votat cu 18 voturi
,rpentru" (doamna $urlin Marilena nu a votat).

4. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
racordarea la refeaua de g ze a apartamentului nr.2, scara B, parter, bloc
M9, Strada Parffngului, nr. 2, Municipiul Motru, jud. Gorj, initiator Primar
- Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
l[n urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu

unanimitate de voturi rrpentru" (19).
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5. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
desfiin{area construcfiei cu destinafia de remizi, proprietate privatl a

Municipiului Motru, amplasati pe terenul ce apar(ine domeniului public al
Municipiului Motru situat pe Aleea Teilor, nr.2l, ini(iator Primar - Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

Consilierii locali: Ra{ Jana Daniela, Alpredi Claudiu, Iorga Ion, Bulgariu Cristian,

Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Coltatu Neghinl Constantin,

Petriqor Florentina Eugenia au votat ,rpentru", inclusiv domnul Petrescu Ilie,
conform precizdrii flcute cdvoteazd,,pentru" la toate proiectele de hotdrdre.

Consilierii locali: Cojocaru Ion, Popescu Ion, Pirvulescu Eduard Nelu, Morega

Costel Cosmin, Stelian Vasile qi Mirqu Vasile au votat,,impotriv5".
Consilierii locali: Ardeiu Rlzvan Remus gi $urlin Marilena s-au abfinut de la vot.

Consilierul local: Sanda Ion nu a votat.
i, urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu 10 voturi

,rpentru", 6 voturi ,,impotrivI" gi 2 ,rab{ineri" (domnul Sanda Ion nu a votat).



6. Proiect de hotlrire privind acordarea unui mandat special
reprezentanfilor Municipiului Motru in Adunarea Generali a Ac{ionarilor
la Societatea Comerciali Direcfia Publici Motru S.A. pentru qedin{a din
data de 10.06.2020, ini(iator Consilier Local - Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, Stelian Vasile,
$urlin Marilena, Mirqu Vasile qi Pirvulescu Eduard Nelu, au votat ,,pentru",
inclusiv domnul Petrescu Ilie, conform precizlrii fEcute c5, voteazd,,,p€rtru" la toate
proiectele de hotlrdre.
Consilierii locali: Ra{ Jana Daniela, Iorga Ion, Alpredi Claudiu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Collatu Neghin6 Constantin, Fotescu Valeriu, Bulgariu Cristian,
Sanda Ion qi Petriqor Florentina Eugenia au votat,,impotrivl".
Consilierii locali: Cojocaru Ion, Popescu Ion nu au votat.

in u.-u votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 7 voturi
,rpentru" gi 10 voturi ,rimpotrivl" (domnul Sanda Ion nu a votat).

7. Probleme curentel
Dl. Preqedinte intreabd dacd sunt discuJii la probleme curente.
Dl. Popescu intreabi pe domnul Primar cdt trebuie sd mai agtepte s5 primeascd
r[spuns la adresa depus[.
Dl. Primar intreabl pe domnul Popescu la care adresd se refer[.
Dl. Popescu rlspunde c[ se referd la adresa din24.02.2020.
Dl. Pirvulescu intreabd de mlsuri qi fonduri pentru functionarea corecti a qcolilor, in
vederea men{inerii sdn[tatii elevilor gi preg[tirea acestora incep6nd cu data de

02.06.2020.

8. Proiect de hotlrAre privind aprobarea numirii unui nou reprezentant al
U.A.T. Municipiul Motru in Adunarea Generall a Ac{ionarilor la
Societatea Comerciall Direcfia Publici Motru S.A., inifiator Primar - Jianu
Gigel";

Dl. Pregedinte solicitd si se fac6 propuneri.
D-na. Ra[ propune pe domnul Iorga Ion.
Dl. Morega propune pe doamna $urlin Marilena.

In urma votului exprimat propunerea pentru domnul Iorga Ion a fost
votatl cu 11 ,,pentru"(Negrea Nicolae, Alpredi Claudiu, Ra! Jana Daniela, Pintea
Dumitru, Col(atu Neghind Constantin, Sanda Ion, Iorga Ion, Fotescu Valeriu,
Bulgariu Cristian, Petriqor Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie), iar propunerea
pentru doamna $urlin Marilena a fost votatl cu 8 voturi rp€ntru" (Ardeiu
R[zvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Morega Costel Codmin,

Mirgu Vasile, Cojocaru Ion, Popescu Ion qi $urlin Marilena).
Dl. Pirvulescu Eduard Nelu a pirisit gedin{a, rdm6n6nd prezenli 18 consilieri locali.
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea votatd pentru domnul
Iorga Ion.
Consilierii locali: Iorga Ion, Ra{ Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Alpredi Claudiu,
Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Collatu Neghin[ Constantin, Petrigor Florentina
Eugenia, Fotescu Valeriu, Petrescu Ilie qi Sanda Ion au votat rrpentru".
Consilierul local: Morega Costel Cosmin a votat,,impotrivfl".
Consilierii locali: Stelian Vasile, Mirqu Vasile, $urlin Marilena, Cojocaru Ion gi

Popescu Ion s-au abfinut de la vot.

4



Consilierul local: Ardeiu Rdzvan Remus nu a votat.
io ,rr-a votului exprimat proiectul de hotirffre este votat cu LL voturi

,rpentru", 1 vot ,rimpotrivi" $i 5 rrabfineri".

9. Adresa domnului Corega Ion.
Dl. Preqedinte solicitd s6 se ia act de adresa domnului Corega Ion.

Membrii Consiliului Local Motru iau act de adresa nr. 363128.05.2020 a
domnului Corega lon, inaintatil Consiliului Local Motru.

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Preqedinte
declard inchise lucrlrile qedin{ei ordinare a Consiliului Local Motru din data de

28.05.2020, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.
Laprezentul proces - verbal vor fi anexate discu{iile on line.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
IORGA ION STROES GINA
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