
Proces - verbal

incheiat azi 23.05.201 8 cu ocazia gedinlei de indatd a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli 14 consilieri locali din totalul de 19 in funclie. De la gedin{6 lipsesc:

doamna $urlin Marilena Ei domnii Cojocaru Ion, Drdghici Dorel, Petrescu Ilie. La qedinla
participd domnul Primar - Jianu Gigel, doamna Secretar - Stroescu Gina, domnul Dobricd
Tudor - Director General la societatea comerciald Direclia Publicd Motru S.A., domnul
Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget Finanle, Contabilitate qi doamnele Lonea Vasilica

Ei Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.
D-na. Secretar: - $edinfa este statutard, fiind prezen]i 14 consilieri locali din cei 19 in funclie,

fapt pentru care lucr6rile pot incepe.
Dl. Preqedinte: - In temeiul art. 39, alin.4 din Legea Administraliei Publice Locale, nr.

21512001, republicat[ qi actualizatd, se convocd Consiliul Local Motru in
gedinfd de indat6, in data de 23.05.2018, orele 1600, in sala de qedinta a

Consiliului Local Motru, avdnd la:

Ordinea de zi
l. Proiect de hotlrflre privind acordarea unui mandat special reprezentan(ilor Municipiului

Motru in Adunarea Generall a Ac{ionarilor la Societatea Comerciali Direcfia Publicl
Motru S.A. pentru qedin(a ordinari din data de 29.05.2018, inifiator - Viceprimar Morega
Costel Cosmin.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi

,rpentru" (14).

1. Proiect de hotlrffre privind acordarea unui mandat special reprezentan(ilor Municipiului
Motru in Adunarea Generall a Ac(ionarilor la Societatea Comerciali Direc{ia Publicl
Motru S.A. pentru Eedin(a ordinarl din data de 29.05.2018, inifiator - Viceprimar Morega
Costel Cosmin

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
in timp ce domnul Pregedinte citeEte proiectul de hotdrdre in sala de gedin!6 intrd

domnul consilier local Ardeiu Rdzvan Remus, fiind prezenti 15 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - DacS sunt discu{ii vd rog sd v5. inscrie(i la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Sanda.

Dl. Sanda: - Intreb pe domnul director Dobricd cdtla sutd din cheltuielile de personal dali
la membrii Consiliului de Administrafie qi cenzori?

Dl. Dobric5: - Nu vd pot rdspunde exact la aceasti intrebare, dar vd spun cd un membru din
Consiliu de Administrafie are indemnizatia de 750lei net pe lund.

Dl. Sanda: - $tiu cd sunt 11 persoane (7 in Consiliul de Administralie , 3 cenzori gi

secretar). Este vorba de aproape doud miliarde lei pe an gi consider cd sunt
bani mulli care se dau.

Dl. Pintea: - inainte erau 4 persoane qi cu domnul director.
Dl. Viceprimar: - Erau 5.

Dl. Pirvulescu: - Nu existd 4. Trebuie sd fie impar.
Dl. Primar: - Domnul Pintea spune cdera qi directorul, total 5.
DI. Dobric6: - Acum nu mai face parte directorul.
Dl. Pintea: - Atunci era AGA - Consiliul Local Motru - care nu se plitea.
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Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotIrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

tn ,r-" votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (15).

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

Dl. Pregedinte: - Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucrdrile
qedinlei de indatd a Consiliului Local Motru din data de 23.05.2018.

Lucrdrile gedinlei sunt declarate inchise fapt pentru care se incheie prezentul
proces - verbal.

de qedin{i,
Vasile Gina
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