
Proces - verbal

incheiat azi 28.11.2019 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenfi 17 consilieri locali din cei 19 in funcfie. Lipsesc consilierii locali Ardeiu Rdzvan
Remus qi $urlin Marilena. La qedin!6 participi: domnul Primar - Jianu Gigel, doamna
Secretar General - Stroescu, doamna Mitran Gabriela - reprezentarfid a firmei Sigma
Mobility Engineering, domnul Popescu Daniel - director al Direcfiei de Cultur6, ActivitAti de

Sport qi Tineret Motru, domnul PIun Marian - $ef Serviciu R.U.I.P.P.C., doamna Luca
Valeria - $ef Serviciu Asistenld gi Protec{ie Sociald, doamnele Lonea Vasilica Ei Ursoniu
Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru gi cet[{eni ai

municipiului Motru.
Publicitatea gedinlei a fost efectuatl pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar

gedinfa este televizatd in direct.
Membrii Consiliului Local Motru au fost convocati prin Dispozi7ianr.952l2l.ll.2019

gi anunfafi telefonic.
D-na. Secretar General: - $edin{a este statutari, fiind prezenli 17 consilieri locali din cei 19

in funcfie, fapt pentru care gedin{a se poate desfbgura.
- La mapd avem un proces verbal incheiat in data de 31.10.2019.

Dac6 sunt completdri sau modificdri la procesul verbal al qedinfei din
31.10.2019 vd rog sd le faceli, dacd nu sunt supun la vot procesul verbal al

qedinlei ordinare din data de 31.10.2019. Cine este pentru?

io ,,rma votului exprimat procesul verbal al qedinfei ordinare din data de

31.10.2019 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (17).

D-na. Secretar General: - Domnule Pregedinte, vd rog sd preluafi lucririle qedintei.

Dl. Pregedinte citegte Dispozilia de convocare a Consiliului Local Motru in gedinfd ordinard

publica in data de 28.11 .2}lg, orele 1600, ce se desfrqoard in sala de Consiliu, avdnd la

PROIf,CTUL ORDINII DE Zlz

1. Proiect de hot[rAre privind aprobarea Planului Strategic Institulional al Municipiului

Motru pe perioada 2O2O-2OZ|, iniliator Primar - Jianu Gigel;

2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea ,,Schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a ajutoarelor de natura reducerilor qi scutirilor la plata

impozitului pe clddiri gi pe terenuri in vederea credrii de noi locuri de muncd in
intreprinderile care igi au sediul qi desfbqoard activitatea in Municipiul Motru
iniliator Primar - Jianu Gigel;

3. Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin

Certificatul de urbanism nr. 83103.07.2019, firmei S.C. Premier Energy SRL in
scopul autorizdrii executdrii lucrdrilor de: extindere refea distribufie gaze naturale

;i execulie instalafie de racord./ branqament gaze naturale cu subtraversarea DJ 67I
B prin forare pentru Iorga Ciprian Gabriel gi Alflorichi Valentin, iniliator Primar -

Jianu Gigel;

4. Proiect de hot[rdre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin

Certificatul de urbanism nr. 43116.04.2019, firmei S.C. Premier Energy SRL in
scopul autorizdrii executdrii lucrdrilor de: extindere relea distribulie gaze naturale

qi execulie instalalie de racord/branqament gaze naturale pentru Gdbduceanu

Traian qi Huminic Sabin Marius, iniliator Primar - Jianu Gigel;
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5. Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. 84105.07.2019, firmei S.C. Premier Energy SRL in
scopul autorizdrii executdrii lucrdrilor de: extindere relea distribulie gaze naturale
qi execufie instalalie de racord/branqament gaze nat:urale pentru Tirig Florin
Claudiu gi Gheorghe Costin, iniliator Primar - Jianu Gigel;

6. Proiect de hotdr6re privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi
Administraliei Publice prin Compania Nafionald de Investilii,, CNI"- SA, a

amplasamentului gi asigurarea condiliilor in vederea executArii obiectivului de
investilii Proiect tip ,,Construire bazd sportivl TIP 2 - Colegiul Nalional George
Cogbuc Motru" din Municipiul Motru, str. Margaretei tr. 3, judetul Gorj, iniliator
Primar - Jianu Gigel;

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea racorddrii la re{eaua de gaze a locuinfei nr.
18, scara C, bloc Ll, Strada Macului rr.23, Municipiul Motru, jud. Gorj, delinut6
cu contract de inchiriere de d-na Iosu Domnica Angela, iniliator Primar - Jianu
Gigel;

8. Proiect de hot5r6re privind aprobarea listei de repartizare a locuinlelor de tip ANL
solicitanlilor inscriqi pe lista de prioritdli, iniliator Primar -Jianu Gigel;

9. Proiect de hotdr6re privind aprobarea actului adilional nr. 3 la contractul de

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Motru nr.
4489115.02.201lqi completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru, iniliator Primar - Jianu Gigel;

L0. Proiect de hotdrdre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare,
transport qi evacuare a apelor meteorice, serviciu prestat de Societatea Aparegio
Gorj SA pe raza administrativ-teritoriali a Municipiului Motru, iniliator Primar
Jianu Gigel;

l.L.Proiect de hotdr6re privind revocarea Hotdrdrii Consiliului Local Motru nr.

108126.09.2019, iniliatori consilierii locali Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra!
Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu;

L2. Proiect de hotdrdre privind conferirea Titlului de CetdJean de Onoare al

Municipiului Motru, domnului doctor Bratiloveanu Constantin, iniliator consilier
local Morega Costel Cosmin;

13. Probleme curente;
l. Adresa nr. 9368/15 .11.2019 a SC UATAA Motru SA, inregistratd la Consiliul

Local Motru sub nr. 822115.11.2019.
in timp ce domnul Pregedinte da citire ordinii de zi, in sala de qedinld au intrat

doamna $urlin Marilena qi domnul Ardeiu Rdzvan Remus, fiind prezen{i to(i cei 19 consilieri
locali in functie.
Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdrdre de la punctul ru.2 pe motiv

cd nu am primit avizul de la Consiliul Concurentei.
Dl. Sanda: - Propun ca punctul nr. 13 de pe ordinea de zi sd devind punctul 2 al ordinii de

zi'
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului consilier local Sanda Ion. Cine este

pentru?
Consilierii locali: Sanda Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard

Nelu, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Morega Costel Cosmin, Popescu Ion gi Cojocaru Ion

au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,

Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1

Jana Daniela gi Iorga Ion s-au ab{inut de la vot.
In urma votului exprimat propunerea nu a trecut fiind votatl cu 9 voturi

,rpentru" gi L0 rrabfineri".
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Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi ftrd proiectul de hotdrAre de la punctul2 care a
fost retras. Cine este pentru?

in urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).
Dl. Preqedinte: - Avem gi o suplimentare a ordinii de zi cu:

o Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in
Consiliile de AdministraJie la $coala Gimnaziald nr. 2 Motru qi Colegiul National
,,George Cogbuc", iniliator Primar - Jianu Gigel;

o Referat nr. 850127.11.2019;
o Adresa societdlii UATAA Motru S.A. nr. 9659127.11.2019, inregistratd la Consiliul

Local Motru sub nr.842127.11.20L9 prin care este inaintat Consiliului Local Motru
Raportul nr. 4611191125.ll.2019 privind descrierea modului de indeplinire a
atribu{iilor in condiliile art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a

insolventei gi de insolvenld nr. 8512014 pentru debitorul S.C. Uzina de Agent Termic
gi Alimentare cu Apd Motru S.A.;

o Adresa domnului Rovenla Valentin cdtre Consiliul Local Motru, inregistrat[ sub nr.

841121.r1.2019.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru?

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatl cu
unanimitate de voturi ,,pentru" (19).

Dl. Pregedinte: - Trecem la ordinea de zi.

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului Strategic Institu{ional al Municipiului
Motru pe perioada 2020-2021, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre gidi cuv6ntul doamnei Mitran Gabriela - reprezentantd a

firmei Sigma Mobility Engineering.
D-na. Mitran - precizeazd c6: - Planul Strategic Institulional al Municipiului Motru a fost elaborat in

urm[ cu 6 luni pentru perioada 2020 - 2021 Si cuprinde Proiectul ,,Consolidarea
Capacitalii Administrative a U.A.T Municipiul Motru" ce este cofinantat in
propo(ie de aproximativ 98oh din totalul proiectului din Fondul Social European

prin Axa prioritard - Administralie publicS gi sistem judiciar accesibile 9i
transparente; Opera(iunea - Introducerea de sisteme qi standarde comune in
administrafia publicd locali ce optimizeazl procesele orientate cdtre beneficiari in
concordanf[ cu SCAP;

- Obiectivul este introducerea de sisteme qi standarde comune in
administralia publici local6 ce optimizeazi procesele orientate citre beneficiari;

- Proiectul are ca obiectiv general fundamentarea deciziilor, planificarea

strategic[ 9i mdsuri de simplificare pentru cetdteni la nivelul administratiei publice

locale din municipiul Motru, iar ca obiectiv specific elaborarea strategiei de

dezvoltare locald pe perioada 20Zl -2027.
- Face o prezentare a continutului Planului Strategic Institulional al Municipiului
Motru pe perioada 2020 - 2021 ce cuprinde 5 obiective: l. Dezvoltare inteligent[;
2. EficienjS energeticS; 3. Conectivitate; 4. Dezvoltare social6; 5. Planificare
participativ6.

Dl. Morega menlioneazd cd a analizat in amdnunt planul gi cuprinde toate informafiile la care a fEcut

referire doamna Mitran, mai putin mdsurile pentru dezvoltarea economicd pe care o

consider[ cea mai importantd.
D-na. Mitran mentioneazdcd cele 5 obiective pe care le-a propus pentru dezvoltarea in continuare la

nivel local sunt in cadrul exerciliului bugetar gi sunt obiective care pot fi atinse gi vor
contribui la dezvoltarea economici. Administratia publicd trebuie sd asigure

dezvoltarea economic[ prin personalul pe care il are, prin strategiile gi mdsurile pe

care trebuie sd le aplice. Toate acestea duc la dezvoltarea economicd.

Dl. Morega intreabi dacd trebuie inleles ci cele 5 obiective stau la baza demoltdrii economice.
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Dl. Primar rdspunde cd.da, cele 5 obiective stau la bazademoltlrii economice gi programele propuse
creeazd mediul care sd favorizeze dezvoltarea economicd.

Dl. Cojocaru - precizeazd, cE ceea ce a prezentat doamna Mitran nu este ceva nou, in sensul ci se
cunogteau toate informafiile furnizate gi situalia localitdlii.

- intreabl pe doamna Mitran ce mlsuri ar putea fi adoptate pentru dezvoltarea
economicd a localitiilii, considerAnd c[ restul este teorie puri.

D-na. Mitran sustine c[ misurile ce conduc la dezvoltarea economici a localitdtii sunt prinse in
Planul strategic care este intocmit in baza planului pentru misuri europene gi dacd
sunt respectate gi puse in practici aceste mdsuri, cuprinse in Planul strategic, ele vor
conduce la dezvoltarea economic[ pentru ci toate mdsurile ajuti municipiul Motru.

Dl. Cojocaru - precizeazicd,in raportul de specialitate al proiectului de hotdrdre se menlioneazdc6:
,,In conformitate cu legislatia specificd a fost incheiat contractul de servicii nr.
22054/11.06.2019 cu S.C. SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL - prestare de
servicii de consultanld pentru elaborarea qi implementarea Planului Strategic
Institulional al Municipiului Motru pe perioada 2020 - 2021" de unde se infelege cd
Planul a fost realizat de aceasti firm6.

- mentioneazd cd in Consiliul Local Motru se prezintd acest Plan gi este supus
aprobdrii fEri a fi analizatin aminunt.

- intreabl pe doamna Mitran care este rezultatul urmirit pe fiecare obiectiv gi solicitd
si fie dat exemplu concret in ce consti fiecare obiectiv din cele 5 propuse.

D-na. Mitran - rdspunde ci toate obiectivele strategice identificate se continui cu programe de
finantare cu misuri de implementare.

- exemplifici spunAnd cd in cazul obiectivului: - ,,Dezvoltare inteligent6", misurile
propuse sunt de reducerea birocrafiei iar beneficiile constau in servicii care au ca
efect reducerea timpului de realizare;

-,,Conectivitate" mdsurile propuse
sunt de digitalizare, retrodigitalizarea arhivei iar beneficiile constau in reducerea
cadrului neprielnic al angajafilor din arhivl gi reducerea timpului pentru gisirea
documentelor iar beneficiul cet6teanului consti in faptul cd primegte intr-un timp
redus documentul solicitat.

- menlioneazi ci formarea personalului pe diferite domenii, in funcfie de activitate,
va conduce, de asemenea, la dezvoltare.

Dl. Cojocaru intreab[ pe doamna Mitran daci acordl gi consultantd.
D-na. Mitran rispunde cE acordi asistentl tehnici in diferite domenii.
Dl. Petrescu mentioneazd c[ sustine acest proiect de hotdrAre motivAnd ci toate proiectele in

derulare sunt inscrise in Planul strategic ce este supus aprobdrii, fapt pentru care il va
vota.

D-na. Mitran menfioneazi ci Planul strategic cuprinde inclusiv proiectele derulate pe P.N.D.L.
Dl. Pirvulescu precizeaz6 ci referitor la obiectivul al doilea ,,Eficienfi energetic6" nu existi nicio

m6sur5 pentru societatea UATAA Motru S.A.
Dl. Primar rdspunde c5 in cadrul acestui obiectiv se pune accentul pe sistemul utilizdrii energiei din

surse regenerabile.
D-na. Mitran subliniazi c[in cazul acestui obiectiv suntpropuse 4 mdsuri: l.,,Sprijinireaeficienlei

energetice qi a utilizirii energiei din surse regenerabile in sectorul clddirilor publice"
- unde exist[ proiecte in derulare pentru Casa de Culturi Motru gi instituliile de

invitdmdnt; 2. ,,Sprijinirea eficientei energetice gi a utilizdrii energiei din surse

regenerabile in sectorul clddirilor rezidenfiale", unde se are in vedere accesarea de

proiecte pentru anveloparea blocurile de locuin(e pentru eficientizare energetici; 3.

,,sprijinirea eficienfei energetice qi a utiliz6rii energiei din surse regenerabile in
sectorul utilitdli publice", unde se au in vedere panourile solare intr-o anumit6
pondere, precum gi identificarea unei surse de finanfare pentru susfinerea societdlii
U.A.T.A.A gi 4.,,Promovarea mobilitSlii urbane durabile".

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentrut'(19).
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2. Proiect de hotlrire privind aprobarea ,,Schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a ajutoarelor de natura reducerilor Ei scutirilor la plata
impozitului pe clldiri qi pe terenuri in vederea crelrii de noi locuri de munci in
intreprinderile care i;i au sediul qi desflqoarl activitatea in Municipiul Motru
ini{iator Primar - Jianu Gigel;
Proiectul de hotdrdre a fost retras.

3. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. 83103.07.2019, firmei S.C. Premier Energy SRL in
scopul autorizlrii executlrii lucririlor de: extindere re{ea distribu{ie gaze
naturale Ei execufie instala(ie de racord/branqament gilze naturale cu
subtraversarea DJ 671 B prin forare pentru Iorga Ciprian Gabriel qi Alflorichi
Valentin, ini(iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotlrdre.
Dl. Pregedinte : - Proiectul de hot6rdre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. Dacd sunt

discufii vd rog sd vd inscrie{i la cuvdnt. DacS nu sunt discufii supun la vot

^ proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate

de voturi rrpentru"(19).

4. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. 43116.04.2019, firmei S.C. Premier Energy SRL in
scopul autorizlrii executlrii lucrlrilor de: extindere refea distribufie gaze
naturale qi execufie instalafie de racord/branqament gaze naturale pentru
GibEuceanu Traian qi Huminic Sabin Marius, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl. Pregedinte : - Proiectul de hotirdre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. Dacd sunt

discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii supun la vot

^ 
proiectul de hotlr6re a;a cum a fost redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate
de voturi,,pentru"(19).

5. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr. 84105.07.2019, firmei S.C. Premier Energy SRL in
scopul autorizlrii executlrii lucrlrilor de: extindere re{ea distribu(ie gaze

naturale Ei execu{ie instala{ie de racord/branqament gaze naturale pentru firiq
Florin Claudiu qi Gheorghe Costin, ini{iator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre.

Dl. Preqedinte : - Proiectul de hotdrAre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. Dacd sunt
discuJii vd rog s[ v6 inscrie{i la cuvdnt. DacI nu sunt discu{ii supun la vot

^ 
proiectul de hotlr6re afa cum a fost redactat. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate
de voturi rrpentru"(l9).

6. Proiect de hotirire privind predarea citre Ministerul Dezvoltlrii Regionale qi

Administrafiei Publice prin Compania Nafionall de Investi{ii ,,CNI"- SA, a

amplasamentului qi asigurarea condifiilor in vederea executlrii obiectivului de
investifii Proiect tip ,,Construire bazl sportivi TIP 2 - Colegiul Na{ional George
Cogbuc Motru" din Municipiul Motru, str. Margaretei nr. 3, jude{ul Gorj, inifiator
Primar - Jianu Gigel;
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Dl. Pregedinte : - Proiectul de hotlrAre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. DacI sunt
disculii vd rog sd v[ inscriefi la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii supun la vot

^ Proiectul de hotdr6re aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re a fost votat cu unanimitate

de voturi rrpentru"(19).

7. Proiect de hotErire privind aprobarea racordirii la refeaua de gaze a locuinfei nr.
18, scara C, bloc Ll, Strada Macului nr.23, Municipiul Motru, jud. Gorj, definutl
cu contract de inchiriere de d-na Iosu Domnica Angela, inifiator Primar - Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte : - Proiectul de hotirdre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. Dacd sunt

discufii vd rog sE vd inscrie]i la cuvdnt. Daci nu sunt discu(ii 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,rpentru"(l 9).

8. Proiect de hotlrflre privind aprobarea listei de repartizare a locuinfelor de tip ANL
solicitan{ilor inscriqi pe lista de prioritl{i, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirire.
Dl. Preqedinte : - Proiectul de hotirdre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. Dacd sunt

discufii vI rog sd vd inscriefi la cuv6nt. Dacd nu sunt discufii supun la vot

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

de voturi rrpentru"(l9).

9. Proiect de hotlrire privind aprobarea actului adifional nr. 3 la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Motru nr.
4489115.02.2011Ei completarea Regulamentului serviciului de salubrizare din
Municipiul Motru, inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte : - Proiectul de hotir6re a fost avizat nefavorabil de Comisiile de specialitate. Daci

sunt discufii v[ rog sd vI inscrie]i la cuvdnt. Dacd nu sunt discu]ii supun la
vot proiectul de hot6r6re aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghinl Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,
Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Raf
Jana Daniela qi Iorga Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Sanda Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard
Nelu, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Morega Costel Cosmin, Popescu Ion qi Cojocaru Ion
s-au abfinut de la vot.

in ,,rma votului exprimat proiectul de hot5rire a trecut fiind votatl cu 10

voturi rrpentru" gi 9 rrabfineri".

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare,
transport qi evacuare a apelor meteorice, serviciu prestat de Societatea Aparegio
Gorj SA pe raza administrativ-teritoriali a Municipiului Motru, ini{iator Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Pregedinte : - Proiectul de hotirdre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate nr. 1,2,3,

4 qi 5 9i nefavorabil de Comisia de specialitate nr. 6. Dacd sunt disculii vI rog
s6 vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de
hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
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Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin, Petrigor Florentina Eugenia,
Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1
Jana Daniela, Sanda Ion gi Iorga Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian
Vasile, $urlin Marilena, Morega Costel Cosmin, Popescu Ion qi Cojocaru Ion s-au
ab{inut de la vot.

in urma votului exprimat proiectul de hotirire a trecut fiind votatl cu 11

voturi rrpentru" qi 8 rrab(ineri".

11. Proiect de hotirire privind revocarea Hotlririi Consiliului Local Motru nr.
108126.09.2019, inifiatori consilierii locali Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra{ Jana
Daniela, Bulgariu Cristian, Drighici Dorel, Fotescu Valeriu;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte : - Proiectul de hotdrdre a fost avizat nefavorabil de Comisiile de specialitate. Dacd

sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuvAnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: -Yotez acest proiect de hotir6re pentru a putea beneficia gi personalul Poli{iei

Locale de indemnizatia de hran[ la fel ca gi angajalii primdriei.
Dl. Rovenfa: - Nu votali!
Dl. Petrescu: - Dac[ nu votez nu luali nimic.
Dl. Rovenfa: - Nu ludm.
Dl. Petrescu: - Nu e corect, motiv pentru care voi vota proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - DacE nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghini Constantin, Bulgariu Cristian, Drdghici
Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Iorga Ion qi

Sanda Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Petrigor Florentina Eugenia, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile,
Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Morega Costel Cosmin, Popescu

Ion gi Cojocaru Ion s-au ab{inut de la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re a trecut fiind votatl cu 10

voturi,pentru" qi 9 ,rab{ineri".

12. Proiect de hotirflre privind conferirea Titlului de Cet5{ean de Onoare al
Municipiului Motru, domnului doctor Bratiloveanu Constantin, inifiator consilier
local Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotir6re.
Dl. Pregedinte : - Proiectul de hot6r6re a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. Dacd sunt

discuJii vd rog s[ vd inscriefi la cuvAnt. Dacd nu sunt discufii supun la vot
proiectul de hotlrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate
de voturi rrpentru"(19).

13. Proiect de hotErire privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in
Consiliile de Administrafie la $coala Gimnazialil nr.2 Motru qi Colegiul Na(ional

,rGeorge Coqbuc", inifiator Primar - Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrAre.

Dl. PreEedinte : - Proiectul de hotdrdre a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate. Dacd sunt
discu(ii vd rog sd vd inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii vd rog sd

faceJi propuneri pentru desemnarea reprezentanlii Consiliului Local Motru
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in Consiliile de Administra{ie la $coala Gimnaziald nr. 2 Motru qi
Colegiul Nafional,,George Cogbuc".

Dl. Pintea: - Propun pe domnul Sanda Ion la $coala Gimnazial6 nr. 2 Motru.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Pintea.

Cine este pentru?
in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 18 voturi ,,pentru" qi o

,,ab{inere" (S-a ab(inut domnul Sanda Ion).
Dl. Pregedinte: - Propun pe domnul Dr[ghici Dorel la Colegiul National ,,George Coqbuc".

- Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea. Cine este pentru?
io ,r.-a votului exprimat propunerea a fost votatl cu 18 voturi ,,pentiu" qi o

,,ab{inere" (S-a ab(inut domnul Drlghici Dorel).
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotirdre cu propunerile votate. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate
de voturi,,pentru"(l9).

14. Probleme curentel
l. Adresa nr. 9368/15.11.2019 a SC UATAA Motru SA, inregistrati la Consiliul

Local Motru sub nr. 822115.11.2019;
S-a luat act.

2. Referat nr. 850127.11.2019:'
S-a luat actla dezbaterea proiectului de hotdrAre.

3. Adresa S.C. UATAA Motru S.A. nr. 9659127.11.2019, inregistrati la Consiliul
Local Motru sub nr.842127.11.2019 prin care este inaintat Consiliului Local
Motru Raportul nr. 4611191125.ll.2019 privind descrierea modului de
indeplinire a atribufiilor in condi{iile art. 59 din Legea privind procedurile de
prevenire a insolven(ei qi de insolven{i nr. 85/2014 pentru debitorul S.C. Uzina
de Agent Termic qi Alimentare cu ApI Motru S.A.;
S-a luat act.

4. Adresa domnului Roven{a Valentin cltre Consiliul Local Motru, inregistratl
sub nr. 841121.11.2019.
S-a luat act.

Dl. Primar: - Avem o convocare pentru gedinfa festivd din data de 01 .12.2019 - Ziua
Nafionald a Romdniei. $edinta se va desftgura incepdnd cu ora 1100, la ora

1201 se vor depune coroane la monumentul de la Rogiufa, la ora 1300 se vor
depune coroane la monumentul din Piatet6, dupl care se va servi masa

tradilionald - fasole cu ciolan.
- Pentru cd in luna decembrie sunt multe sdrbdtori, voi convoca qedinla ordinarl

a lunii in data de 19, dacd nu aveti alte propuneri. Datoritd acestui fapt
gedin{ele de comisii ale Consiliului Local Motru se vor desftgura in perioada
l0 - 11 decembrie.

Dl. Viceprimar: - R6m6ne ca gedinla ordinard a lunii decembrie sd se desfbqoare in data de

19.
Dl. Petrescu: - Domnule Primar, daci nu votam proiectul de hotdr6re Poli{ia Locali lua

indemnizafia de hran6?
Dl. Primar: - Nu, pentru c[ nu se putea acorda indemnizafia de hrand frrd ca Hotdr6rea

nr.l08 sE fie revocatd qi nici norna de hrand nu se putea acorda pentru cd

nu este aprobat regulamentul pentru acordarea normei de hrand Poliliei
Locale.

Dl. Petrescu: - Cand igi vor primi banii angajafii Polifiei Locale?
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Dl. Primar - Dupd ce va comunica hotdr6rea se vor face calculele pentru acordarea la zi a
indemnizaliei de hrand, se vor intocmi statele de plati qi in cdteva zile
angajalii Politiei Locale iqi vor primi banii.

15. intreblri gi interpeliri;
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt.
S-au inscris la cuvAnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin qi domnul consilier local
Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Plopii trebuiau tdiati in urma solicit[rilor cetdfenilor.
D-na. Vdduva: - E o procedurd de selecfie a firmei care va rcalizaaceste lucrdri, fiind vorba

de o procedurd speciald.
Dl. Viceprimar: - Podul de la Ploqtina trebuie reabilitat.

- Ripa are probleme cu inundafiile.
D-na. Vdduva: - in cazul terenurilor inundate de la Ripa dacd interventiile trebuie fbcute pe

domeniul public lucrdrile se pot desfrqura, dar dacd este vorba de
proprietatea privatd a cet6fenilor atunci cetdfenii trebuie sd dea declaralie
c[ putem interveni.

Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Am o solicitare legat[ de proiectele pe PNDL pentru instituliile de

invdtdmdnt. Am inJeles cd noul Guvern va finanla aceste proiecte qi am
rugdmintea sd se modifice caietele de sarcini pentru a fi derulate lucrdrile
pentru cd am inteles cd proiectul este subfinantat.

Dl. Primar: - S-au reftcut avizele. Nu este vorba de modificarea caietelor de sarcini. Se

vor finanla proiectele gi se vor derula.
Dl. Pirvulescu: - Vd rog sd Jineti cont la intocmirea bugetului de autorizaliile sanitare qi de

incendiu pentru instituliile de inv[tdmdnt.
Dl. Primar: - $tiu de acest lucru.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii declar inchise lucrdrile qedinlei.

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile gedinlei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de 28.11.2019, fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
NEGREA NICOLAE

SECRE GENERAL,
GINA
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