
Proces - verbal

incheiat azi 27.09.2018 cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenfi 17 consilieri locali din cei 19 in func]ie. Lipsesc consilierii locali: Petrescu Ilie 9i Ra{
Jana Daniela. La gedinfd participd: domnul Primar Jianu Gigel, domnul Florescu Daniel -
Consilier juridic in Cadrul Compartimentul Juridic Contencios, in calitate de Secretar pe
perioada desftqurdrii concediului de odihn[ de c[tre doamna Stroescu Gina - Secretar al
Municipiului Motru, domnul Popescu Daniel - Director al Direcliei de Culturd Sport gi
Tineret Motru, domnul Dobricd Tudor - Director General al societSlii Direclia Publici Motru
S.A., domnul Rddescu - Reprezentant al societ[]ii UATAA Motru S.A., doamna Luca
Valeria - $ef Serviciu Asisten{d gi Protecjie Sociald, doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu
C.S.P.L.P.P.M., doamna Vintilescu Elena - Consilier personal al Primarului, domnul Matei
Anton Daniel - Consilier personal al Primarului, doamnele Lonea Vasilica pi Ursoniu Ana
Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Hoard
Gheorghe - Delegat sdtesc pentru localitdlile insur5lei gi Leurda qi cetSJeni ai municipiului
Motru.

Dl. Florescu: - $edinfa este statutard, fiind prezenti un numdr de 17 consilieri locali din totalul de 19
in funcfie, fapt pentru care lucrlrile se pot desfEgura.

-Lamapd avem dou[procese verbale pe care le voi supune aprobdrii.
Dl. Florescu: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al gedintei

ordinare din 30.08.2018 vd rog sd le face{i. DacS nu sunt completdri sau
modificdri supun la vot procesul verbal incheiat in data de 30.08.2018. Cine
este pentru?

in urma votului exprimat procesul verbal din data de 30.08.2018 a fost votat cu
unanimitate de voturi,,pentru"( 1 7).

Dl. Florescu: - Daci sunt completiri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinfei
de indat6 din 20.09.2018 vd rog sd le faceti. DacI nu sunt completdri sau
modificdri supun la vot procesul verbal incheiat in data de 20.09.2018. Cine
este pentru?

in urma votului exprimat procesul verbal din data de 20.09.2018 a fost votat cu
unanimitate de voturi,,pentru"(l 7).

Dl. Florescu: - Domnule Pregedinte, vd rog sd preluali lucrdrile pedintei.
Dl. Pleqedinte citegte ordinea de zi.

In temeiul art. 39, alin.l din Legea administraliei publice locale, m. 21512001,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se convocd Consiliul Local Motru in
gedintd ordinard public5, in data de 27 septembrie 2018, orele 1600 , in sala de Consiliu,
avdnd urmdtoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotlrire privind modificarea H.C.L. Motru nr. 122127.08.2018 qi
H.C.L. Motru nr.124127.08.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrffre privind alocarea sumei de 3500 lei Bisericii Ortodoxe -
Parohia Motru I pentru achizifionarea de combustibil solid (clrbune), ini{iator
- Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirfire privind insuqirea in domeniul public aI municipiului Motru
a obiectivului ,rCazan de ApE caldl termici de 3-4 GcaUh echipat cu arzltor pe
CLU qi cu posibilitatea de trecere pe Gaze Naturale qi construcfia aferentl" qi
completarea Inventarului bunurilor care aparfin domeniului public al
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Municipiului Motru, insuqit prin Hotirirea Consiliului Local nr. 4911999, cu
modificlrile qi completlrile aduse de Hotirirea Consiliului Local Motru nr.
2412009 qi Hotlrirea Consiliului Local nr.8712010, ini{iator - Primar Jianu
Gigel;

4. Proiect de hotirfire privind incheierea contractului de inchiriere pentru
apartamentul nr.5, blocul I1, scara 4, etaj 1, Aleea Doctor Carol Davilla nr. 6,
proprietate privati a Municipiului Motru, pe numele domnului lrtza Rilrvan
Florin, inifiator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere teren nr. 18121/10.05.2018, terasi sezonierl in
Municipiul Motru, zona Parc Central - agent economic S.C. Ghiocela Prod Com
SRL, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirAre privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei de analizi
a cererilor in vederea repartizErii locuinfelor cu chirie din fondul locativ al
Municipiului Motru qi repartizarea efectivl a locuinfelor, inifiator- Primar
Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirffre privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei cu
atribufii privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de

locuinfe sociale qi repartizarea efectivl a locuinfelor, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

8. Proiect de hotlrffre privind modilicarea art.2 din Hotirflrea Consiliului Local
Motru nr.2l5l28.l2.20l7rrpentru stabilirea unor limite maxime privind scutirea
de la plata utilitl{ilor pentru locatarii locuin{elor sociale din blocurile C7 qi
parter C3", inifiator- Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotirflre privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare
pentru incilzirea locuin{ei cu energie termici in completarea celor acordate de
stat, familiilor/persoanelor singure vulnerabile, pentru perioada sezonului rece
01.11.2018 - 31.03. 2019, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotirAre privind aprobarea racordlrii la re(eaua de gaze a

apartamentului nr. 1, bloc TL2, scara C, B-dul Trandafirilor, nr.2 Municipiul
Motru, jud. Gorj, inifiator - Primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hotirire privind aprobarea executlrii lucrlrilor de refacere a

rigolelor qi dirijarea apelor pluviale pe drumul sitesc (strada Leurda) in
dreptul locuinfei d-lui Mifaru Ion din satul Leurda, Municipiul Motru,
inifiator- Primar Jianu Gigel;

12. Proiect de hotirflre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
condifiilor de majorare a impozitului pentru cl5dirile / terenurile neingrijite qi

terenurile agricole nelucrate timp de 2 a;ni consecutivi de pe raza municipiului
Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

13. Proiect de hotlrflre pentru aprobarea ,rbugetirii participative" pentru
proiectele de investifii in localitl{ile aparfinltoare qi componente ale
Municipiului Motru qi a regulamentului de selectare a proiectelor propuse de

ciitre cetifeni, inifiator - Primar Jianu Gigel;
14. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru oprirea

furnizlrii apei calde menajere pe o perioadE de 10 zile pentru revizia anuali a
refelelor de distribufie, respectiv oprirea cazanului tip GIAC 4 GcaUh intre
10.10.2018 -20.10.2018, inifiator- Primar Jianu Gigel;

15. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi

Func{ionare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent qi

serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

16. Proiect de hotir6re privind realizarea obiectivului de investiti ,,CAMINUL
SFANTUL IOAN - MOTRU - Centru reziden{ial pentru bitrini", inifiatori,
consilierii locali : Cojocaru Ion, Popescu Ionn Sanda lon;
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17. Proiect de hotiirire privind construirea unei parclri centrale in zona Clubul
Elevilor - Sediu Polifia Locall Motru- Romtelecom ini(iatori, consilierii locali:
Cojocaru lon, Popescu lon, Sanda Ion, Iorga Ion;

18. Proiect de hotiirflre privind aprobarea transformiirii a trei locuin(e, proprietate
privati a Municipiului Motru, din locuinfe de serviciu in locuinfe convenabile,
inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

19. Proiect de hotlr6re privind realizarea unei cIi de acces printre Blocul Gl qi
BCR prin prelungirea striizii Muncii cu striipungere in Bulevardul
Trandafirilor, ini{iator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

20. Proiect de hotirire privind extinderea parcirii din zona Bloc 3 - Bloc 4 Micro
II din Municipiul Motru, inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

21. Proiect de hotirAre privind alegerea preqedintelui de gedin{i pentru a
conduce lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni
octombrie, noiembrie qi decembrie 2018, ini{iator - consilier local Iorga lon;

22. intrebilri qi interpeliiri;
23. Probleme curente.

in timp ce domnul Pregedinte citeqte ordinea de zi in salS intrd doamna Ra! Jana Daniel4
fiind prezenli 18 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - In afara ordinii de zi mai avem:

o Comunicare Hotilrdre Civild nr. 879105.06.2018;
o Adres6 - $ef Serviciu Asistentd gi Protec{ie Sociali - Luca

Valeria;
o Adresa preotului Bivolu Ion;
o Informarea Comitetului de Iniliativ6 CetSfeneasc[ pentru

modifi care a art. 48, alin. 1 din Constitulia Rom6niei.
Dl. Florescu: - Comunicarea Hot6rdrii Civile rr. 879105.06.2018 s-a solicitat la qedintele

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local cdnd s-a analizat Proiectul
de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare a
aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent qi serviciilor
publice subordonate Consiliului Local Motru. Prin aceastd Hotdrire s-a
constatat cd Organigrama este legal6.

Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi Proiectul de hotlrdre de la pozilia nr. 13: Proiect
de hotlrflre pentru aprobarea ,rbugetflrii participative" pentru proiectele de investifii in
localitl(ile aparfinatoare qi componente ale Municipiului Motru qi a regulamentului de
selectare a proiectelor propuse de citre cetii{eni, ini{iator - Primar Jianu Gigel.
Dl. Murdeald: - Domnule Pregedinte, vd rog s6-mi permite{i s6 intervin pentru cd am o

problemd legatd de contractul de transport public local care a expirat qi

acum sunt in afara contractului. Am fost notificat de primdrie pentru
prelungirea contractului. Prin adresa din 16.05.2018 am solicitat majorarea
tarifelor dar proiectul de hot6r6re in acest sens nu este pe ordinea de zi qi

nici la map6.
Dl. Primar: - S-a intocmit un Act adilional de prelungire la acel contract.
Dl. Murdeald: - Dar nu gi de majorare a tarifului.
Dl. Primar: - Majorarea tarifului trebuie si treac[ prin Comisiile de specialitate pentru

analizd.
- in disculiile purtate am spus, in favoarea firmei, cd in situatia in care scade

num6rul de elevi ce trebuie transporta(i decdt sE creascd tariful pe elev
transportat nu ar fi mai bine, la fel ca la celelalte contracte, sI fie tarifat cu
...lei/or6, ...lei/I(m? La momentul respectiv ati fost de acord gi a rlmas s5
venili cu varianta.

Dl. Murdeali: - in luna a 5 - a amvenit cu adresd exact pe tarifele pe care le-am discutat cu
dumneavoastrS. DacI nu se rezolvd aceast6 problem6 eu nu mai transport
elevii.

Dl. Primar: - Avefi clauzd"in contract.
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Dl. Murdeali: - Vd spun c[ nu asigur transportul, cu orice risc. in adresa din 16 . 05. 2018

este mentionat exact ce am discutat cu dumneavoastr6, domnule Primar.

Tarif lcdldtorie, conform normelor ANRSC - ului $i tarif /I(m transformat in
lei/ I(m.
- Domnul Periqoreanu, c6nd am venit s5 semnez actul aditional, mi-a spus si
aduc tarife conform ANRSC, ceea ce am qi fEcut. Sunt puse toate elementele

de cost.
- Am venit aziin Consiliul Local preg6tit sE sustin cu documente tarifele, dar
nu este proiectul. Diferenla este de 13% &tpd 6 ani qi o consider foarte micd.

- De luni nu voi mai transporta elevii.
Dl. Primar: - E un contract cu clauze ce trebuie respectat. Probleme cu transportul au fost

la fiecare inceput de an dar s-au rczolvat, Aqa va fi qi acum. Fili sigur cd se

rezolvS!
Dl Murdeald: - Ati/ca timp cAt sunt in afara contractului, de ieri, nu mai asigur transportul

elevilor.
Dl. Primar: - Sunt clatze in contract.
Dl. Sanda: - Facem o qedin{6 extraordinard gi rezolvdm problema pentru cd nu putem l6sa

copiii ftr6 transport. Nu suntem noi de vind, ci funclionarii.
Dl. Viceprimar: - Este greqeala noastrd a tuturor, a Primdriei in special, qi propun sd stabilim

o gedinjd extraordinar[ prin care si aprobdm tariful pentru rczolvarca acestei

probleme.
in sal6 intr[ domnul Petrescu Ilie, fiind prezenti toli cei 19 consilieri locali.
Dl. Florescu: - DacS contractul a expirat ieri sau alaltdieri, fbrd sE se semneze Actul

adilional de prelungire nu avem ce tarife sd negociem. in condiliile in care

nu se semneaz5 Actul adilional, conform Hotdrdrii adoptate luna trecutd
pentru prelungirea contractului de transport, nu mai avem cum sd discutdm

tarife. in aceastd situaJie serviciul va fi scos la licitalie.
Dl. Petrescu: - Dacd din luna mai a fost depusd adres6, cine este vinovat? DacE nu mai este

contract de ieri este o chestiune gravd gi dacd a fost depusd qi adresd este qi

mai grav.
Dl. Primar: - Actul adilional a fost intocmit in termen, trebuia doar s6-l semneze.

Dl. Murdeald: - Domnule Primar, nu puteli s6-mi decideti cum s5 semnez un contract. Un
contract se negociazd. Eu am fdcut o solicitare care putea fi negociatd. in
contract sunt niqte cla:uze abuzive pe care le-am discutat. La capitolul
penalitdli a fost zero, la redevenld dup6 ce cd lucrez 8,5 luni pe an imi
calculeazd,l2 luni. Mai mult dec6t at6t incasez banii la 3 luni.

Dl. Primar: - Chiar dacd transportul se face mai puline luni pe an pentru cd se jine cont de

vacanld, redevenla se regdseqte in tarifar.
Dl. Murdeald: - Nu se regdseqte.

Dl. Primar: - A$a cum am mai spus, la fiecare inceput de an qcolar au fost probleme care

s-au rezolvat pentru cE s-a avut grij[ de transportul elevilor.

Dl. Murdeala: - Domnule Primar, nu am venit sd vI pun in imposibilitate pe dumneavoastr[.

Ceea ce a spus domnul Florescu spune cartea. Dacd se reia procedura

transport nu va mai fi cel putin 30 de zile. Haideti sd gdsim o solulie, pentru

cd suntem toli aici. Eu semnez Actul adilional, a;a cum a spus domnul

Florescu, dar valabil p6nd cdnd spunefi dumneavoastrd cd face]i qedinta.

Dl. Sanda: - Aqa e.

Dl. Primar: - $edinta va fi dupd Comisiile de specialitate pentru ca tariful sdfre analizat.

Dl. Cojocaru: - Pentru binele copiilor mergeli la Primdrie, semna{i Actul adilional gi stabilili
termen pentru a putea analizain Comisiile de specialitate tarifele.

Dl. Murdeald: - Am inleles.
Dl. Sanda: - Mullumim pentru in{elegere.

Dl. Pre;edinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
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i, orma votului exprimat Ordinea de zi t fost votati cu unanimitate de voturi
n,pentru" (19).
Dl. Pregedinte: - Trecemladezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotirire privind modificarea H.C.L. Motru nr.122127.08.2018 qi H.C.L.

Motru nr.124127.08.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotiirdre. Mentioneazd cd proiectul de hotdrire este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dt. Preqedinte: - DacE sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuvdnt. Dacd nu 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).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotlr6re a trecut.

2. Proiect de hotirflre privind alocarea sumei de 3500 lei Bisericii Ortodoxe -Parohia
Motru I pentru achizi{ionarea de combustibil solid (clrbune), ini{iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd. proiectul de hotirdre este insoJit
de raport de specialitate, expunere de motive, cererea preotului Cruceru
Valerian qi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale

Consiliului Local.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd v6 inscrieli la cuvdnt.

S-au inscris la cuvdnt domnul Viceprimar qi domnul consilier local Cojocaru Ion.

Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Avem la mapd gi o solicitare in acelagi sens gi din partea preotului Bivolu

Ion - Parohia Ploqtina. Propun, dacd este legal, sd suplimentEm suma pentru

a se aloca 3000 de lei gi pentru biserica Plogtina.
Dl. Sanda: - O sd ceard gi Rogiu{a.

Dl. Primar: - Sd l6s5m pentru extraordinari pentru a fi proiect!
Dl. Viceprimar: - Cum este, domnule Secretar?

Dl. Florescu: - Da, se pot face amendamente la proiectul de hotdr6re.

Dl. Cojocaru: - Mirim suma pentru a ajunge pentru cele 3 sau 4 biserici care sunt.

- Suma sd fie de 3000 de lei pentru fiecare bisericd!
Dl. Viceprimar: - Suma sd fie de 15.000 de lei pentru c[ o biseric[ a solicitat 3500 de lei, alta

3000 de lei qi sd se aloce qi la celelalte biserici.
Dl. Petrescu: - Haidefi sd facem amendamentul de aqa naturd incdt sl le stabilim suma aici

pentru cd altfel apar discu{ii. Sd se aloce 3000 de lei pentru fiecare bisericd
qi 3500 de lei pentru Parohia Motru I.

Dl. Stelian: - Celelalte doui biserici sd vind cu solicitdri scrise.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot amendamentul. Cine este pentru?

in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).

Dl. Florescu: - Amendamentul a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre cu amendamentul votat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotlrAre a trecut.

3. Proiect de hotirfire privind insuqirea in domeniul public al municipiului Motru a

obiectivului,,Cazan de Api caldi termici de 3-4 GcaUh echipat cu arzltor pe CLU
qi cu posibilitatea de trecere pe Gaze Naturale qi construcfia aferenti" qi

completarea Inventarului bunurilor care aparfin domeniului public al Municipiului
Motru, insuqit prin HotIrflrea Consiliului Local nr. 4911999, cu modificlrile qi
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completlrile aduse de HotlrArea Consiliului Local Motru nr.2412009 qi Hotlrirea
Consiliului Local nr.8712010, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrAre qi mentioneazdcd acestaeste insolit de raportul
de specialitate, expunerea de motive, procesul verbal de receplie, procesul
verbal al Comisiei speciale gi a fost avizat favorabil in Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrie{i la cuv6nt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Sanda.

Dl. Sanda: - Ar fi fost bine sd avem anexat la proiect la ce valoare se produce G.cal. sd

vedem dacd pretul unui m3 de apd la 450 - 500 este acelaqi cu pretul unui m3

de apd caldd care se furniza inainte. Dacd nu indeplineqte parametrii nu-l
lu6m.

Dl. Primar: - Investi(ia este ftcutd, este pusd in functiure, cazanul trebuie sd ni-l insuqim.
Dacd ceva nu corespunde va trebui imbundtdtit.

Dl. Sanda: - Cetdlenii in luna aceasta sunt foarte nemullumi{i de temperatura apei calde.

Dl. Rddescu: - Problema este cd retelele prin care se face transportul sunt foarte vechi.

Dl. Sanda: - Cu cdte grade pleacd apa de la societate,400?
Dl. Rddescu: - 800 - 90n, dar bAg[m fbarte multd ap6 de adaos, in jur de 35 - 40 m3 /o16 in

reteaua magistrald pentru cE se pierde din ca:uza avariilor. Acesta este qi

motivul pentru care s-a solicitat sistarea furniz6rii apei calde pentru o

perioadd de 10 zile. Se vor face reparatii la magistrald qi se va porni din nou.

Dl. Sanda: - Costul cum este?

Dl. Rddescu: - Mai mic. Consum foarte mic de energie, personal pulin.
Dl. Sanda: - Dar cu 1m3 de apd caldd cu un cost de 8,5 lei frceai de 10 ori baie pentru cd

se mai rdcea cu apd rece.

Dl. Preqedinte: - Doamna Lonea, sd se facd adresd cdtre societatea UATAA pentru a se

rdspunde la intrebarea domnului Sanda.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotSrAre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

i, ,r"ma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (19).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

4. Proiect de hotirire privind incheierea contractului de inchiriere pentru
apartamentul nr.5, blocul I1, scara 4, etaj 1, Aleea Doctor Carol Davilla nr. 6,

proprietate privatl a Municipiului Motru, pe numele domnuluilrtza Rizvan Florin,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirflre. Mentioneazd cd proiectul de hotdrdre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, cererea gi documentele

depuse de domnul biza gi a fost avizat favorabil in Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local.
Dl. Preqedinte: - DacE sunt disculii vI rog si vd inscriefi la cuv6nt. Dac[ nu sunt discu]ii

supun la vot proiectul de hotlr6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hot[rAre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

5. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere teren nr. 18121/10.05.2018, terasl sezonierl in
Municipiul Motru, zona Parc Central - agent economic S.C. Ghiocela Prod Com
SRL, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot6r6re qi mentioneazd cd acesta este insotit de raportul
de specialitate, expunerea de motive, cererea administratorului societdtii,
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planul de situatie, contractul de inchiriere qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - DacE sunt discufii vd rog s6 vI inscrieti la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Doamna Vdduva, este vorba de un contract in termen in care se precizeazd cd,

se pldtegte I leu/m.p./lund in extrasezon qi 13 lei/m.p./lund in sezon.
D-na. Vdduva: - Are contract de inchiriere pdnd la data de 30.09.2018.
Dl. Primar: - A alut contract doar pentru sezon qi acum doreqte sd prelungeascd qi in

extrasezon.
D-na. Vdduva: - Conform Regulamentului Teraselor sezoniere contractul poate fi prelungit qi

in extrasezon.
Dl. Sanda: - $i ceilalli cum fac?
D-na. Vdduva: - Dacd solicitd prelungirea functioneazd la fel ca in sezon, ca qi in cazul de

fa\d., dacd.nu doresc sd functioneze pldtesc I leu/m.p./lun5.
Dl. Sanda: - Da, corect.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre 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).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

6, Proiect de hotiirire privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei de analizi a
cererilor in vederea repartizirii locuin{elor cu chirie din fondul locativ al
Municipiului Motru qi repartizarea efectivi a locuin{elor, inifiator- Primar Jianu
GigeI;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre. Mentioneazd cd, proiectul de hotdr6re este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive, procesul verbal al comisiei
qi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vE rog sd v6 inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discu[ii

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

voturi rrpentrut' (19).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotir6re a trecut.

7. Proiect de hotirfire privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei cu atribufii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuinfe sociale qi

repartizarea efectivi a locuinfelor, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotlrdre. Menfioneazd cd, proiectul de hot6rdre este inso{it

de raport de specialitate, expunere de motive, procesul verbal al comisiei
gi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieJi la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Mirgu Vasile.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Mirqu.
Dl. Mirqu: - La ultima intdlnire a Comisiei de repartizare a locuin(elor sociale am stabilit

cd ar fi corect ca in anchetele sociale intocmite de Serviciul Asistentd qi

Protecfie Sociald si fie trecut qi un numdr de telefon al persoanei / familiei
pentru care se intocmegte ancheta social6 pentru a putea fi contactate cdnd
se realizeazd analiza dosarelor pentru repartizare. Este posibil ca unele
solicitdri sd nu mai fie de actualitate.

- De asemenea, solicit6m ca la gedintele acestor Comisii sd participe doamna
Luca Valeria pentru c[ poate oferi informatii in detaliu, in calitate de $ef
Serviciu Asisten{d gi Protectie Sociald, cu privire la cazurile analizate.

D-na Luca: - Sunt de acord sd particip la lucrdrile Comisiei.
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Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hot5rdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

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

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

8. Proiect de hotirire privind modificarea art. 2 din Hotirirea Consiliului Local
Motru nr.2l5l28.l2.20l7rrpentru stabilirea unor limite maxime privind scutirea de
la plata utilitifilor pentru locatarii locuin{elor sociale din blocurile C7 qi parter
C3", inifiator- Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re. Menfioneazd cd proiectul de hotirdre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive, adresa Directiei Publice,
HCL nr. 21512017 qi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dac[ sunt discufii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Vrem s[ gtim cum au funcJionat pdnl acum aceste blocuri. S-a mai

intdmplat o chestie de acest gen pdnd acum?
D-na. Vdduva: - Cet6lenii care locuiesc in blocurile C3 gi C7 au beneficiat de prevederile

unei Hotdrdri de Consiliu Local anterioare in care se men{iona cd sunt scuti}i
100% de la plata cheltuielilor de intrelinere. Curtea de Conduri a venit in
control qi a ldsat mdsurd in sensul cd nu exist6 prevedere legald s[ se acorde
scutire de 100% ci de cel mult 80%. Atunci s-a revenit in Consiliul Local gi
s-a adoptat HCL nr. ll5l20l7 qi s-a impus de Camera de Conturi sd
plafondm contributia de la bugetul local cdtre cheltuielile aferente utilitililor
locuinlelor sociale. Deqi pentru furnizarea apei calde qi agentului termic
operatorul UATAA a avut contracte cu fiecare beneficiar de locuint5, cdnd
s-a dat, in anul 2017, HCL nr. 215 s-a hotlrdt ca administratorul celor doud
cdmine sociale sI incaseze apa caldd, gi agentul termic.

Dl. Viceprimar: - S-a omis.
D-na. Vdduva: - Nu qtiu dacl s-a omis. Se specific6 faptul c[ toate utilitdtile se incaseazd de

administrator.
- Prin acest proiect de hotdrAre se revine ca apa caldd qi agentul termic sd fie
pldtit cltre UATAA.

Dl. Petrescu: - Nu qtiu c6ti dintre dumneavoastrd cunosc condiliile in care trdiesc acei
oameni. Eu am fost din camerd in camerd gi gtiu in ce condilii trdieqte
fiecare de acolo: cu improvizalie relea electricd, cu duguri comune qi cred cd
dacd nu s-a intdmplat acest lucru pdnd acum nu trebuie sd vot6m. Nici drum
nu au bun, cdnd ploud qi ninge nu poli intra decdt cu cizme de cauciuc. Noi
(PSRo) nu vom vota acest proiect de hotdr6re.

Dl. Cojocaru: - Cred cd nu s-a in{eles bine explica}ia doamnei V[duva. Aici este vorba de a
incasa bani de la cei cu venituri mai mari de 600 de lei / persoand. Directia
Publicd nefiind furnizor de apd caldd qi agent termic nu poate incasa banii
pentru aceste servicii. Pl5tesc doar persoanele care au venit peste 600 de
lei/persoanl qi dep6gesc limita de consum iar incasdrile le face UATAA nu
Directia PublicS.

Dl. Dobric6: - Direcfia Publicd nu este producdtor gi furnizor de apd caldd gi agent termic,
motiv pentru care nu poate incasa aceste servicii.

Dl. Popescu: - Practic se intrl in normalitate.
Dl. Cojocaru: - Domnule Ridescu, de ce s-a oprit furnizarea apei calde la C7 qi C3 pe timp

de var6?
Dl. Rddescu: - Pentru cI nu am avut de la cine sd incasim banii.
Dl. Cojocaru: - Deci, aceastd hotlrdre pune in legalitate.
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Dl. Pirvulescu: - in proiect scrie ci sunt obligati sI pl[teascl locatarii care au un venit lunar
sub 600 lei/persoan6. Cei care au peste 600 lei/persoand nu platesc?

Dl. Florescu: - Hotir6rea se modificd in sensul cd se schimbd incasatorul. Aceste incasari
se refer6 doar la procentul nesubventionat. Locatarii care au venit peste 600
leilpersoand nu beneficiazd, de subvenfie.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: : Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Iorga Ion, Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, $urlin
Marilena, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Popescu Ion, Cojocaru
Ion, au votat rrpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghini Constantin, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi
P?rvulescu Eduard Nelu s-au ab(inut de Ia vot.

in u.-a votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 15 voturi
,,pentru" qi 4 ,,abfineri".

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

9. Proiect de hotlrflre privind acordarea din bugetul local a unor ajutoare lunare
pentru incilzirea locuinfei cu energie termici in completarea celor acordate de stat,
familiilor/persoanelor singure vulnerabile, pentru perioada sezonului rece
01.11.2018 - 31.03. 2019, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre. Menfioneazd cd proiectul de hotdr6re este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sI vi inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii

^ supun la vot proiectul de hotErdre aqa cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlr0re a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

10. Proiect de hotirflre privind aprobarea racordlrii la re{eaua de gaze t
apartamentului nr. 1, bloc T12, scara C, B-dul Trandafirilor, nr.2 Municipiul
Motru, jud. Gorj, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd,proiectul de hotdr6re este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, cererea gi contractul de
inchiriere ale domnului Filip Ioan Daniel qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Prepedinte: - DacE sunt discutii vd rog sE vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii

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

voturi rrpentrut' (19).
Dl. Florescu: - Proiectul de hot[rdre a trecut.

11. Proiect de hotlr6re privind aprobarea executlrii lucrlrilor de refacere a rigolelor qi
dirijarea apelor pluviale pe drumul sltesc (strada Leurda) in dreptul locuinfei dJui
Mi{aru Ion din satul Leurda, Municipiul Motru, ini{iator- Primar Jianu Giget;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive, cererea domnului Mitaru
Ion, adresa gi devizul ofertS ale Direcliei Publice, nota de constatare,
comanda gi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - DacE sunt discuJii vi rog sI vi inscrie{i la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Petrescu.
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Dl. Petrescu: - Acolo nu numai rigolele sunt de vind ci gi infrastructura. Trebuie piatrl gi
solicit sd se ia in calcul de cdtre Direclia Publicd qi infrastructura.

Dl. Primar: - $tiu situatia pentru cd am fost acolo. Dacd mai prmem piatrd,vom creqte cota
celor care stau in aval gi nu vor mai putea ieqi din gospoddrii. Pentru a putea
mullumi to(i cetdfenii, cea mai bund solutie este montarea rigolelor qi
curdfarea zonel

Dl. Hoar6: - Distanfa pe care trebuie montate rigolele trebuie sd fie mai mare de 25 m.
Dl. DobricS: - Va fi gi o traversare cu tuburi gi nu este nevoie de mai mult de 25 m d,e

rigole.
Dl. Viceprimar: - Domnul Mitaru a solicitat gi pietruire pe o suprafald de 130 m2, conform

Notei de constatare.
Dl. Pregedinte: - DacE nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
tn urma votului exprimal proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

12. Proiect de hotirflre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condi{iilor
de majorare a impozitului pentru clldirile/terenurile neingrijite qi terenurile
agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului Motru, inifiator
- Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre. Menfioneazd cd, proiectul de hotdr6re este inso{it
de raport de specialitate, expunere de motive, Regulament qi a fost avizat
nefavorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Primar: - Vreau sd fac cdteva precizdri legate de acest proiect de hot6rdre.
- Ideea initierii acestui proiect ca urmare a existen{ei clSdirilor proprietate
privatd din municipiului Motru, din zonele centrale, neingrijite, cu aspect de
ruin6. Printre altele, este cazul cl6dirii in care a functionat BCR. Degi s-a
discutat in repetate r6nduri cu proprietarul, s-au dat somatii, arnenzi nu s-a
intreprins nimic cu privire la reabilitare sau vdnzare. Degi este cumpdr[tor
nu se doregte sd se vdnd6.
- O alt6 cl[dire in aceeaqi situa]ie este cea din zona centrald a oraqului, la

parterul clreia se afld aprozarul, clddire ridicatd gi nefinalizatS.
- Cu privire la terenuri, sunt multe nelucrate qi nici nu se doregte a fi puse la
dispozifia investitorilor prin vdnzarclinchiriere. A fost un investitor care
dorea sd cumpere teren in municipiul Motru, teren proprietate privatd care se

':'*3;1fl'.H',li*1'J'JJJl,ilff i:i:*',JiJi.iTi#Xi:,"-vedeacsnu
este nicio presiune pe nimeni. Ac{iunea dtxeazd" 2 ani. Sunt ingtiintati
proprietarii gi pot intra in normalitate in termen de 2 ani fdrd vreo penalitate.
ln cazul tn care nu se iau m[suri plata impozitului majorat se va face
incep6nd cu anul 2021.
- CetS{enii cAnd qtiu cd sunt supraimpozitali ori vor ingriji clddirile qi lucra

terenul ori le vor vinde celor interesaJi gi atunci toatd lumea are de c6qtigat.
- Mdsuri asemdndtoare sunt luate in foarte multe orage din judeJul Gorj qi

din tar6, cu procentul care-l permite legea. DacS legea permitea mai mult, eu
ag fi propus mult mai mult.

Dl. Viceprimar: - Cdt este procentul? 500%?
Dl. Primar: -Da,500o/o propus.
Dl. Viceprimar: - Legea spune pirnd,la500%.
Dl. Primar: - Da, pdnd la500Yo.
Dl. Viceprimar: - Nu ati frcut o propunere.
Dl. Petrescu: - Proiectul de hotdrdre nuvizeazd numai o parte a populafiei ci popula]ia in

general. Aceastd mdsurd va fi venit la buget in primd fazd Si debit in cea
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de-a doua fazd pentru cd nu se vor pldti banii. Grupul nostru (PSRo) se
abline.

Dl. Primar: - Nu ne incdrclm cu debite pentru c5 sunt mdsuri de constrdngere - de exemplu
executarea silit6. Aceasti m6surd ajutl oragul sd arate altfel, clEdirile sd fie
ingrijite gi terenurile lucrate.

Dl. Negrea: - Responsabilizdm cetdtenii municipiului Motru pentru cd altfel vor fi obligafi
sE pldteascd impozite mai mari. Pentru recuperarea banilor existl cadru legal
- Codul Fiscal care reglementeazd acest lucru.

Dl. Petrescu: - Fafada de la blocul 2 qi 3 std sd pice.
Dl. Primar: - Tocmai de aceea venim cu aceastl mdsurS. Proprietarul/proprietarii sunt

obligafi sI intretind constructiile.
Dl. Mirqu: - Nu vdd utilitatea acestui proiect de hotdrdre at6ta timp cdt legiuitorul indrituiegte

administra{ia publicd local[ sd formeze Comisii care sd meargd pe teren
pentru a identifica clddirile gi terenurile cu probleme gi sd inqtiinleze pe
proprietari.

Dl. Primar: - Exact asta spune regulamentul supus aprobdrii.
Dl. Mirqu: - De ce mai este nevoie sd facem acest lucru dacd e prev6zut de lege?
Dl. Primar: - Este necesard Hotdrdrea.
Dl. Cojocaru: - Proiectul de hot5rdre poate fi foarte bun sau nu e bun deloc. La domeniile de

aplicare se precizeazd cI terenurilor degradate de activit6lile miniere nu li
se aplicl acest regulament.
- O problemd este cE nu se precizeazl procentul. Se mentioneazd majorarea
impozitului pdna la 500Yo, conform somatiei (pag. 13 din Regulament), dar
nu este stabilit procent. Nu se specificd suma.

Dl. Primar: - Aceastd mdsurd este prev[zutd nu numai ca venit la buget, pentru cd nu asta
urmlrim, cdgtigdm mult mai mult dac[ acele clidiri/terenuri sunt folosite gi
au potenfial. Comisia se va indrepta acolo unde lucrurile se pot rezolva qi
ajuta pe noi ca societate.

Dl. Cojocaru: - Inclrcdm cetltenii cu debite gi nu rezolvdm problema pentru cd nu vor pldti.
Dl. Primar: - Sunt mlsuri de executare a debitelor, mai ales cd este vorba de societafi

comerciale, bdnci.
Dl. Cojocaru: - La domeniul de aplicare fac amendament pentru introducerea incd unui

punct. Dupd punctul 2 sI fie introdus punctul 3 ,,Dupd primul an de aplicare
sE se mireascd impozitul cu 50Yo, dupd al doilea an si se mdreasc6 cu 100%
qi progresiv in 5 ani sd se ajungdla 500o/o."

Dl. Primar: - Au la dispozilie 2 ani, mai intindem situalia pe alli ani?
Dl. Viceprimar: - Nu are nimeni curaj sd-gi asume procent p6n6 la 500% (200%,300%).
Dl. Primar: - Mi-am asumat acest proiect gi am spus prevederea din lege, pdnd la 500oh.
Dl. Viceprimar: - Primdria are angajati din cadrul serviciilor de urbanism, polilie localS, care

sI rezolve aceste probleme. Existi legi care se pot aplica. Eu gi colegii mei
nu vom fi de acord cu acest proiect.

Dl. Primar: - Prin mlsura impusd de noi sunt avertizati proprietarii qi au timp de 2 ani sd
intre in legalitate. Ce propunefi dumneavoastrd ar insemna ca de m6ine sI se

inceapd sE se dea amerzi.
- Proiectul de hotlrAre nu afecteazS pe nimeni timp de 2 ani. Dupd aceastd
perioadl se aplici majorarea impozitului doar in situaJia in care nu se face
nimic.

Dl. Sanda: - Printre proprietarii terenurilor afectate sunt cetdtenii satelor aparfinltoare
municipiului Motru dar gi intreprinderea minier6.

- Ce facem nu facem numai pentru BCR ci pentru tot ansamblul din Motru.
- Proiectul de hotdrdre se referd la toJi cetd{enii municipiului Motru, nu numai

la o categorie sau alta. Este o mdsurd care responsabilizeazd, cet[{enii. Dacd
dorim sd ajutlm dezvoltarea oragului votdm, dacd nu inseamnd cI nu se
vrea.

Dl. Petrescu:
Dl. Primar:
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Dl. Mirgu: - Comisia constituitd de dumneavoastrd prin Dispozilie poate sd meargd in
teren de mdine gi ca termen de rezolvare a problemei poate sd stabileascd
anul202I,lardamai fi nevoie sd emitem o astfel de hotdrdre.

Dl. Primar: - Adineauri se spunea cd nu are nimeni curaj sd-qi asume iar acum toatd lumea
fuge de r[spundere. Ne trebuie hotdrdre de consiliu pentru a aplica a;a ceva.

Dl. Mirgu: - Legiuitorul vd indrituieqte sd face{i.
Dl. Primar: - Dar numai printr-o hotdr6re de consiliu local.
Dl. Mirqu: - Procentul de pdn6 la 500%o trebuie stabilit pe categorii. Cel care are un teren

nelucrat probabil va avea un procent de l\oh, iar cel care are o clddire
neingrijitd gi care poate pune viala in pericol a cuiva posibil s5 aibd
procentul de 500%.

Dl. Primar: - Acest proiect este implementat in foarte multe orage din Jard in aceastd formd
qi s-a putut aplica, la Motru nu se poate.

Dl. Petrescu: - CAte titluri de proprietate s-au finalizat pentru subdiviziunile municipiului
Motru sau pentru oraqul Motru?

Dl. Hoar6: - Maximum 4802.

Dl. Petrescu: - Nici mdcar 48% Si restul sunt in litigii. Cum facem identificarea sd
sanclionlm?

Dl. Primar: - Nu sanc{iondm. Prin acest proiect de hotirdre nu se urmiregte sanc}ionarea
cetitenilor ci determinarea lor s[-qi ingrijeascd clddirile gi terenurile.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot amendamentul domnului Cojocaru
ca majorarea impozitdrii sd fie progresivS. Cine este pentru?

Consilierii locali: : Popescu Ion, Cojocaru Ion qi Sanda Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Iorga Ion, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Ardeiu R6zvan Remus, Collatu Neghinl Constantin, Petrescu
Ilie, Petriqor Florentina Eugenia gi Pirvulescu Eduard Nelu s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 3 voturi ,rpentru" qi 16

,rab{ineri".
Dl. Florescu: - Amendamentul nu a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: : Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela gi Sanda Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie qi Petriqor Florentina Eugenia
au votat ,rimpotrivl".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile,
Ardeiu Rizvan Remus, Pinrrlescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion gi Iorga Ion
s-au ab{inut de la vot.

in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 7 voturi ,,pentru",
3 voturi,,impotrivl" Si 9 ,,abfineri".

Dl. Florescu: - Proiectul de hotirdre nu a trecut.

13. Proiect de hotirflre pentru aprobarea ,rbugetlrii participative" pentru proiectele de
investi(ii in localitifile aparfinatoare qi componente ale Municipiului Motru qi a
regulamentului de selectare a proiectelor propuse de citre cetlfeni, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Proiectul de hot6r6re a fost retras.

14. Proiect de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru oprirea
furnizirii apei calde menajere pe o perioadl de 10 zile pentru revizia anuall a
refelelor de distribufie, respectiv oprirea cazilnului tip GIAC 4 GcaUh intre
10.10.2018 -20.10.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre. Mentioneazd cd proiectul de hot6r6re este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
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Comisiile de specialitate ale Consiliului Local. La gedinlele de Comisii
domnul consilier local Cojocaru a fbcut amendament ca perioada de oprire
afurnizdrii apei calde menajere sd fie intre I - 10 octombrie 2018.

Dl. Rddescu: - S-a solicitat sistarea furnizdrii apei calde menajere pe o perioadd de 10 zile
deoarece conductele sunt vechi de peste 50 de ani gi au apdrut avarii in
cdteva locuri (Gl, J1).

Dl. Sanda: - Pornili tot pe centrala micd sau pe cea mare?
Dl. Ridescu: - Dacd vremea de afar6 nu permite pomirea centralei mari vom porni pe cea

mic6. Reviziile frcute ne permit sd trecem de pe o central5 pe alta fbrd
probleme.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdr6re cu
amendamentul domnului Cojocaru. Cine este pentru?

in u.ma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentrut' (19).

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

15. Proiect de hotirire privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi
Func{ionare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent qi
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte - Citegte proiectul de hotdrdre.
- Menfioneazd cd proiectul de hotdr6re este insoJit de raport de specialitate,

expunere de motive, regulamentul, anexe, gi a fost avizat favorabil de
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local. tr. 1, 5 qi 6 qi nefavorabil
de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local. w.2, Si 4.

- Prccizeazd cd la proiect s-a anexat Hotdr6rea civilS cu privire la
organigrama gi statul de funclii aprobate.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vI rog sd vd inscrieli la cuv6nt.
S-au inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin qi domnii consilieri locali

Cojocaru Ion qi Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Consider cd Regulamentul este fbcut neprofesional gi v5 spun gi de ce. Este

copiat de la Dolj. Vorbim de Gorj dar apare Dolj. Am solicitat sd se facd o
adresd cdtre Serviciul domnului Perigoreanu pentru a ne comunica dacl
posturile sunt bugetate gi nu am primit rdspuns.

D-na. Lonea: - Adresa am trimis-o.
Dl. Primar: - Posturile sunt bugetate.
Dl. Viceprimar: - Este pdrerea dumneavoastr6.
Dl. Primar: - Este pdrerea mea pentru cd gtiu qi ar trebui sd qti{i gi dumneavoastrd pentru

cd afi votat bugetul.
Dl. Viceprimar: - Am procesul verbal din 20.06.2017 al qedinlei de indatd, qedin!6 la care

domnul Cojocaru a intrebat pe domnul Perigoreanu dacd posturile sunt
bugetate gi domnul Periqoreanu a rdspuns cd sunt bugetate doar posturile
ocupate qi cele 10 posturi pentru Cdminul Social.
Referitor la proiectul de hotdrdre, art. 38 din Regulament, pag. 15,
precizeazd urm6toarele :,,Compartimentele funclionale din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Motru vor acorda consilierilor
locali sprijin in redactarea proiectelor de hotdrAre qi vor pune la dispozilia
acestora, documentele solicitate, cu inqtiinfarea prealabilS a primarului."
- Nu am identificat temeiul legal pentru acest articol. Legea spune cd
primarul este obligat ca prin intermediul secretariatului qi aparatului de
specialitate sd pund la dispozilie consilierilor locali, la cererea acestora in
termen de cel mult l0 zile lucrdtoare, informafii necesare in vederea
implinirii mandatului - art.l, alin.l.

13



Dl. Primar: - Este normal. Se face corelarea intre articole. Dacd nu este ingtiinfat, atunci
cum pune la dispozilie?

Dl. Viceprimar: - Consilierii locali sunt condiJionati de acordul primarului pentru a li se pune

'1t:',:?l'ff ":ffi:l:?;::z-;I[?,#":x'T,1$"*"J,-il?,,.*u,
personalului din Aparatul de Specialitate va fi stabilit prin Regulamentul
intern aprobat prin act administrativ emis de Primarul Municipiul.ri Motru.,,
Acest articol este in contradictie cu Regulamentul intern aflatlamapd.
- Regulamentul intem nu respectl Codul Muncii, art.242, gi nu este redactat
cu consultarea sindicatelor din primErie, cum dispune art. 24I. Acest
Regulament cuprinde numai obligalii pentru salariati, nu qi drepturi pentru
acegtia.

Dl. Primar: - Este vorba de Regulamentul de organizare gi func{ionare.
Dl. Viceprimar: - Se face referire la biroul Registru Agricol fEr6 a se Jine cont cd in

organigrama aprobatd biroul a fost reorganizatin serviciu.
Dl. Primar: - Nu poli sd iei selectiv doar ce igi convine gi sd interpretezi aga.
Dl. Viceprimar: - La pag. 46, referitor la atribufiile compartimentului lutrlri publice,

urmlrire contracte lucrdri publice, se menfioneazd ca gi atributii iA acest
compartiment intocmegte qi urm5regte contractele de concesiune, inchiriere,
vdnzate - cumpdrare pentru bunurile din domeniul privat. Contractele de
concesiune, inchiriere a bunurilor din domeniul public cine le urmdregte?

D-na Vdduva: - Compartimentul doamnei Emeqe.
Dl. Viceprimar: - Nu este trecut.
Dl. Primar: - Este trecut in figa postului.
Dl. Viceprimar: - La pag.82 se menfioneazd ci atribufiile compartimentului audit intern, de

elaborare a normelor metodologice proprii specifice entitafli publice in care
i$i desftgoard activitatea se face cu avizul DGFP Dolj. Municipiul Motru
este in judeful Gorj nu Dolj.

- in documentul denumit,,Circuitul documentelor supuse controlului financiar
preventiv propriu ce insofeqte Regulamentul de organizare qi functionare al
Prim5riei" se precizeazd, cd, acesta este intocmit conform prevederilor
Ordinului Finantelor Publice nr. 522116.04.2003 (pag. 86 - 87). Acest ordin
este abrogat de art. 3 din Ordinul nr.92312013 la data de 15.01.2016, iar
circuitul nu respectd organigrama aprobat[.
- in Regulamentul ae organizare qi funcfionare al Direcfiei de Culturi,
Activitafl de Sport gi Tineret la art. I este precizat cd aceastd Direc{ie are in
componenf[: ,,Casa de Culturd; Punci de Informare, Documentare,
Expozilii, Universitatea Popular6; Compartimentul Activitati de Sport pi
Tineret." in organigrama 

-aprobatd .u nu am vdzut Compartimenful
Universitatea Popular6. Sd mi-l ardtafi gi mie!
-Laart. 16, lit. e gi lit. g se menfioneazd cd in cadrul Casei de Culturd

functioneazd...
Dl. Primar: - VI rog sd citi{i Regulamentul r6nd cu rdnd pentru a vedea de ce se face

trimitere. Ce sus{ine}i sunt selectdri trunchiate din Regulament.
Dl. Viceprimar: - Laart. 16, lit. e gi lit. g se mentioneazd, cI in cadrul Casei de Culturl

functioneazi sediul publicafiei informative locale ,,Monitorul de Motru" pi
,,Universitatea Popular5 Motru", ori dupi cum gtiJi HCL -ul adoptat de c6tre
noi privind infiintarea publicaliei informative ,,Monitorul de Motru" nu a
fost dus la indeplinire.
- Art. 32, lit.a, pag. 9, trimite la 2l,lit.a, de asemenea, art. 33 trimite la art.

24,lit.a, b qi c ai nu contin literele la care se face referirea.
Dl. Primar: - Nu este nici o gregeal[ de fond.
Dl. Viceprimar: - Lapag.12 se precizeazd cd Regulamentul se completeazd cu HCL privind

aprobarea Agendei Culturale pe anul 2017.
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Sd-mi spuneli qi mie cum qi cdnd, sd-mi spune{i de unde le-afi luat!

;ff i:stil:l,ff ;frffi:,:tiil#t#;f :il':11il#:L;i#Hl";
paqapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor
de inmatriculare gi a plScilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor". Ori
prin Serviciul din cadrul Primdriei Motru nu se elibereazd,aceste documente
(pag. 3, art.7,lit.c, art. l4). C6uta{i-le 9i le veti gdsi!
- Secfiunea III ,,Atributii pe linie de eliberare a paqapoartelor simple
electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare gi a
pldcilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor" consider cd nu trebuie sd
se regdseasci in Regulament.
- Dac[ avefi cele doud organigrame vefi vedea cd la organigrama noud a mai
venit un r6nd de gefi.

Dl. Primar: - Organigrama a trecut prin Consiliul Local.
Dl. Viceprimar: - Vreau sd vd anunf cd noi nu am acordat bursele pentru elevi . Am aprobat

Hotlrdre de Consiliu Local pentru burse qi nu le-am acordat. Toate aceste
creqteri salariale ajung la vreo 6 miliarde de lei (vechi) pe an. Cu 6 miliarde
am putea da bursele pe 2 - 3 ani la elevi, am putea reabilita ,,Sec[ia de
Interne"din cadrul spitalului. Luna trecutd s-a discutat de aceastd problema
gi s-a spus cd nu sunt bani pentru a se rezolva problema.
- Datorii la bugetul de stat, viramente, cred cd sunt la ora actuald vreo 6 - 7

miliarde de lei (vechi).
Dl. Primar: - Domnule Viceprimar, ce treabd au datoriile?

- ME bucur gi vreau sd le puneti pe tapet ci in sffirqit recunoaqtefi datoriile, gi
le-a{i mai recunoscut gi la radio, pentru c[ de multe ori afi spus cd sunt false.

:'iJ:ff::?1*l:T*:3il1:t*,,r t."".,t re_am acordat si vi asigur c6
elevii or si primeasc6 qi pentru acest an bursele.
- S-a ftcut economie la fondul de salarii qi se va mai face.

Dl. Viceprimar: - Deci, viramente la salarii aproape 7 miliarde de lei (vechi), investilii zero,
subven(ie la UATAA neachitatd l3 miliarde de lei (vechi).

Dl. Primar: - De c6nd provin subventiile acestea de 13 miliarde de lei (vechi).
Dl. Viceprimar: - Avem doi ani de cdnd suntem.
Dl. Primar: - Cele de doi ani sunt la zi.
Dl. Viceprimar: - Datorii cdtre UATAA din 2017 pdnd in prezent sunt peste un miliard, la

'5:il?lT'ffi.fiTliffiiica sunt de aproape 14 miliarde de rei (vechi)
pentru care s-au calculat penalitdti de aproape 150 de milioane de lei
(vechi).

Dl. Primar: - Ce urmdrifi cu toate acestea?
Dl. Viceprimar: - Nimic. Vd spun imediat.
Dl. Primar: - Dacdle totaliza[i ies 20 gi ceva de miliarde?
Dl. Viceprimar: - Ne ies 120, probabil.
Dl. Primar: - Au fost 120, amachitat, amrczolvat, deqi a{i spus cd nu sunt. Md bucur cd

le scoatefi pe tapet pentru cI pdnd la urmd recunoagteti cd sunt.
- S-au achitat qi din cele aproape 80 de miliarde qi au mai rlmas vreo 25.

Dl. Negrea: - Domnul Viceprimar vorbeqte de aproape jumdtate de o16.
Dl. Preqedinte: - Domnule Viceprimar, vI rog sd trageti concluzia.
Dl. Viceprimar: - Domnule Negrea, afi votat rectificarea de buget gi nu v-am auzit sd, dori{i

sd prindeJi vreo sum6 pentru bursele elevilor.
Dl. Primar: - Pentru c5 rectificarea de buget nu acoperea toate cheltuielile. O sI mai

urneze o rectificare.
- in afard de acest lucru mai sunt unele solicitdri, despre care nu gti{i, qi c6nd

se vor obline veti vedea cd sunt qi bani pentru burse.
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Dl. Popescu: - Domnule Viceprimar, vd rugdm sa fiti scurt pentru cd altfel ludm
Regulamentul, il citim qi mai stlm aici doud ore.

Dl. viceprimar: - salariile qti(i cd s-au dat cu intarziere, injum6t6tite...
Dl. Primar: - C6nd au fost injumltdfite salariile, domnule Viceprimar? Sunt prezen{i

funclionari si pot sd spund daci au fost injumdtdlite salariile.
Dl. Viceprimar: - *u fost injumdtdfite.
Dl. Primar: - Intr-o lund?
Dl. Viceprimar: - Da.
Dl. Primar: - Nu existd a$a ceva. Angajatii gi-au luat salariile lunar.
Dl. Viceprimar: - Rectificarea bugetard pe care am fEcut-o asigurd salariile doar pentru luna

t:'i#l'i;ltuielile 
pentru cele 5 - 6 tunclii dorite (director tehnic, director

economic, administrator public, qefi servicii) ajung la 6 miliarde pe an.
Dl. Primar: - $tiu cd dorili sd bloca{i activitatea sd nu mai meargd nimic.
Dl' Viceprimar: - Este vorba de 6 miliarde pe an in condiliile in care investiliile sunt zero.
Dl. Primar: - Domnule Viceprimar, in momentul in care inaintezi o cifrd, trebuie sI o

fundamentezi.
Dl. Viceprimar: - in aceste condilii grupul PSD nu va vota acest proiect de hot6rdre.
Dl. Primar: - Grupul PSD nu a votat nici c6nd trebuie si ajut6m comunitatea, grupul pSD

nu voteazd" nici c6nd trebuie pusi in aplicare o hotdrAre judecdtoreascd,
grupul PSD se cam abline sau voteazd impotriva multora sau caut5 nod in
papur6.

Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Referitor la proiectul de hotdrdre pe care-l avem spre dezbatere am rdmas

surprins cd am inceput sd facem analizd,la hotdrdrile judecdtoreqti. Avem o
hotdrdre definitivd in care se spune cd Hotdrdrea Consiliului Local Motru
din 114 din20l7 a fost adoptatd cu respectarea prevederilor legale. S-a votat
Statul de funclii qi Organigrama. S-a omis, pentru cd Aparatul de specialitate
trebuia sd introducd pe ordinea de zi a aceleiaqi gedinfe qi Regulamentul de
or ganizar e gi fu ncf ionare.

Dl. Viceprimar: - Era obligatoriu, nu s-a omis.
Dl' Cojocaru: - Ce facem noi aici? Analizdm ce nu am ftcut? Sau nu vreli sd mearg6 in

continuare treaba bine?
- Din acest punct de vedere, noi (ALDE) vom fi de acord cu Regulamentul
de organizare qi functionare pentru a se desft$ura o activitate bund in
Prim5ria Municipiului Motru.

Dl. Sanda: - intreb pe domnul Primar, pentru cd in multe privin{e domnul Viceprimar a
avut dreptate, ce sancliuni vor primi cei care au fost superficiali in
redactarea Re gulamentului ?

Dl. Primar: - Fiecare serviciu a arut timp la dispozilie s6-gi facd regulamentul. Voi verifica
dacd sunt gregeli, pentru c6 acolo unde este ,,Dolj,, nu ,,Gorj,, nu este
grepeal6, Gorjul nu mai are audit se face de la Dolj.

- Fiecare serviciu si-a ftcut regulamentul, conform organigramei.
- Domnul Viceprimar ingird tot felul de datorii despre care vorbesc de doi ani,

nimic nou. Incearcd sd lase impresia cd este preocupat de banul public, ori
refuz si vorbesc acum in Consiliu, ci nu face obiectul, in cdte dosare este
acuzat cd, abd,gat m6na in banul public.

Dl. viceprimar: - vedeli cd sunteli televizat qi veti fi tras la rdspundere.
Dl. Primar: - imi asum. Sunt acliuni in instan-fd.

- S-a putut spune despre mine ceva in privinfa aceasta? Sunt de doi ani aici.
Ba dimpotrivS, cu toate datoriile care au fost am reugit sd funcliondm gi s6
mai achitdm din ele. Am dat gi burse la copii qi am ftcut sd funclioneze
UAT - ul cum trebuie.
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D-ra. Petrigor:
Dl. Primar:

D-ra. Petriqor:
Dl. Primar:

D-ra. Petriqor:
Dl. Primar:

D-ra. Petrigor:
Dl. Primar:
D-ra. Petrigor:
Dl. Primar:

D-ra Petrigor:
Dl. Primar:

- Poate cd nu am reuqit s6 facem lucruri pe care oamenii gi le-au dorit, dar
dupi ce am achitat o parte din datorii poate reugim s6le facem.
- A trebuit sd pregdtim terenul pentru a accesa fonduri, le-am accesat gi
vom face lucruri mari pentru oameni.
- Am venit cu proiecte prin care stimuldm investiliile. Am venit acum cu
proiect, pe care l-ati respins, prin care ajutam cu ceva dezvoltarea, cu pagi
mErunli dar mul1i.

- Domnule Primar, cu ce ajutr functiile primdria Municipiului Motru?
- Atunci c6nd am preluat mandatul Prim[ria inregistra datorii foarte mari gi
am inceput sd rezolvdm, sd derulIm proiecte...

- $i funcJiile acestea se plitesc din datoriile primdriei?
- cu un numdr de personal mult mai mic, dac6 facefi comparatia intre statul
de func1ii vechi gi cel nou, am ciutat sd eficientizez activitatea. MI
privegte cum imi organizez Aparatul de specialitate in aqa fel inc6t sd fie
mult mai eficient, mult mai responsabil ca treaba s6 meargd mult mai bine.

- De doi ani de zile nu este eficient Aparatul de specialitate?
- Timp de un an gi ceva mi-a fost blocatd organigrama in instanJd. Aveam

un an gi ceva in plus de activitate eficient6.
- Nu mi-afi rdspuns. Cu ce ajutl functiile primdria Motru?
- Devine mai eficient[, asta este.
- PEi, nu este eficient6? oprim datoriile dac6 facem mai multe functii?

- Dacd este vorba de Aparatul de specialitate al primarului, am dreptul sr-l
organizez conform legii, cum consider eu cd merge treaba mai bine. Am
absolut toate avizele, inclusiv hotdrdrea instanfei.

- Pe banii cetd(enilor.
- Nu incercali sd direc{iona(i! Este personal mai pu(in gi bani mai pufini la
fondul de salarii.

*i1,il,,1'i,1?xiJis"d3]1T:,:il'#i:Tfi 
';?;:#l;i:'ffi """f;iil;afi votat.

D-ra. Petriqor: - Eu nu am votat.
Dl. Preqedinte dE cuvdntul domnului Petrescu.
Dl. Petrescu: - Vreau sd v5 spun o chestiune de sinceritate. Nu weau s6 particip la grupurile

de interese care sunt aplicabile.
- Indiferent de ce spune domnul Primar, nu are convingere nici lo/o fa[E de

mine gi spun de ce. Este o organigramd furatd. Municipiul Motru cu
crearea de funcfii va fi intr-o anvelopare de 6 miliarde de lei pe an.

Dl. Primar: - DacE spuneli o cifri trebuie s6 o justificaJi.
Dl. Petrescu: - $ti}i ce inseamnd cele 6 miliarde in perspectivi? Taxe gi impozite majorate

in municipiul Motru pe spinarea cetdfenilor. Din zi ce trece nu mai avem
bani la bugetul local qi ne plAngem pe toate posturile cd nu avem bani. Nu
am pldtit bursele la elevi.

Dl. Primar: - Tocmai v-am spus de ce.
Dl. Petrescu: - DacI nu sunt l6sat sd vorbesc plec din gedin!6 gi il las pe ilustrul Primar al

Motrului sE vorbeascE.
Dl. Pintea: - Vorbili, dar mai incet cE a:uzim.
Dl. Petrescu - Am discutat de fiecare datl in gedinfele Consiliului Local ci avem o

problem[ cu brangarea satelor la apd.
- Este hotlrAre dati pentru acordarea de stimulente mamelor care nasc in

municipiul Motru qi banii nu s-au dat.
- Astdzi se creeazl Aparat de specialitate ce presupune o cheltuiald, de 6

miliarde pe an.
- Nu vom mai avea bani gi vom fi intr-o situalie de insolvenJd.
- Grupul nostru (PSRo) nu va vota aga ceva.
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Dl. Primar: - Am spus ci numIrul de personal este mai mic in noua organigrama f4a de
vechea organigrami.

Dl. viceprimir: - Nu este adevdrat, este acelagi numdr, domnule primar.
Dl. Primar: - Uita{i-vd pe total functii ci este o centralizare! Uitafi-va cE Organigrama

este publicd, este qi pe site-ul primiriei.
- Domnule Petrescu, face{i trimiteri populiste pentru cd dd bine. A[i vorbit

de alimentarea cu ap6 a satelor. Am mai auzit acest lucru in Consiliu de la
domnul Viceprimar. Cend a primit dispozilie sd se ocupe, dupd un an gi
ceYa a ajuns la concluzia cd nu se poate face nimic. Nu-l condamn deloc
pentru cd a avut tangenfd cu problemele pe care le int6mpin6m cu privire
la brangarea cetdfenilor de la sate la ap[.

- Dumneavoastr[ ave]i o hotdrAre judecltoreasci gi o sarcind de serviciu de
mai bine de un an pentru desfiinlarea unui bloc gi nu s-a realizatpentru cd
nu s-a putut. Nu vd condamn pentru cd probabil sunt probleme. Cine
incearcd sd rezolve vede c6 sunt probleme.

Dl. Petrescu: - Nu mi confundali, domnule Primar. Nu mI provocati la disculii de genul
acesta.

Dl. Preqedinte: - DacE nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hotlrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Draghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra{ Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Sanda Ion gi Iorga Ion au
votat,rpentru".
Consilierii locali: Colfatu Neghini Constantin, Petrescu Ilie gi Petrigor Florentina Eugenia
au votat rrimpotrivi".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirgu Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus qi Pirvulescu Eduard Nelu s-au abfinut de la vot.

io ,r.-u votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu 10 voturi
,rpentru",3 voturi rrimpotrivl,, gi 6 rrab(ineritr.

Dl. Florescu: - Proiectul de hot6rdre a trecut.

16. Proiect de hotirflre privind realwarea obiectivului de investifi ,,CAMINUL
SFAIITUL IOAN - MOTRU - Centru reziden{ial pentru bitrAni", ini{iatori,
consilierii locali :Cojocaru lon, Popescu lon, Sanda lon;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre. Mentioneazd cd,proiectul de hotdrdre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sE vd inscriefi la cuvdnt. Dac[ nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hotdrdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: : Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra{ Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Sanda Ion gi Iorga Ion au
votat,rpentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile,
Ardeiu R6zvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Colfatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie
gi Petrigor Florentina Eugenia s-au abfinut de Ia vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu l0 voturi
,rpentru" qi 9 rrabfineri".

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdr6re nu a trecut.

17. Proiect de hotirffre privind construirea unei parciri centrale in zona Clubul
Elevilor - Sediu Poli{ia Locali Motru- Romtelecom ini{iatori, consilierii locali:
Cojocaru Ion, Popescu lon, Sanda Ion, Iorga lon;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre. Menfioneazd cd.proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
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Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt.
S-a inscris la cuvant domnul viceprimar - Morega costel cosmin.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Domnule Sanda, se poate rcaliza acest proiect? Inspectoratul dd, avizul?
Dl. Sanda: - Inilial, c6nd am fEcut proiectul, am ciezut cd terlnul aparfine Consiliului

Judefean, dar nu. Dupd lege se poate schimba destinilia terenului doar
pentru culturd, asistenld sociald qi invdj6m6nt.

Dl. Viceprimar: - Deci nu ipi are rostul.
Dl. Pregedinte: - Doamna Vdduva, care este situalia? AJi semnat Raportul de specialitate
D-na Vdduva: - FArA acord nu putem schimba destinalia.
Dl. Primar: - Asta nu inseamnd cd nu vom incerca sd lu5m acordul.
D-na Vdduva: - Da, vom incerca. Eu am spus condiliile pentru cd nu este terenul proprietatea

municipiului Motru.
Dl. Primar: - Parcarea este pozilionatd foarte bine avdnd in vedere traficul din oraq.

Terenul este nefolosit gi astfel i s-ar da o destinalie.
Dl. Preqedinte: - DacI nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re a;a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: : Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Sanda Ion gi Iorga Ion au
votat,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin qi Petrigor Florentina Eugenia au votat
,,impotriv5".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirgu Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu gi Petrescu Ilie s-au ab(inut de Ia vot.

in u.ma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 10 voturi ,,pentru,r, 2
voturi,impotrivi" $i T r,abfinerir'.

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrAre nu a trecut.

18. Proiect de hotilrire privind aprobarea transformirii a trei locuinfe, proprietate
privati a Municipiului Motru, din locuinfe de serviciu in locuin{e convenabile,
inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre. Mentioneazd cd,proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sI vd inscrieJi la cuv6nt. Daci nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: : Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirgu Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Col(atu Neghina Constantin, petiescu Ilie,
Petrigor Florentina Eugeniq Bulgariu Cristian, Rat Jana Daniela, Sanda Ion qi Iorga Ion
au votat rrpentrut'.
Consilierul local: Fotescu Valeriu a votat,rimpotrivirr.
Consilierii locali: Cojocaru Ion, Dr[ghici Dorel, Negrea Nicolae, pintea Dumitru qi
Popescu Ion s-au abfinut de Ia vot.

In urma votului exprimat proiecfuI de hotlrire a fost votat cu 13 voturi
,rpentru", un vot rrimpotrivii,'qi 5 rrabfinerirr.

Dl. Florescu: - Proiectul de hotlrdre a trecut.

19. Proiect de hotlrire privind reahzarea unei cIi de acces printre Blocul Gl Ei BCR
prin prelungirea str5zii Muncii cu stripungere in Bulevardul Trandafirilor,
inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re. Men{ioneazd. cd"proiectul de hot6r6re este inso}it
de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu{ii v6 rog s6 v6 inscrie}i la cuv6nt.
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S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Negrea Nicolae.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - E o zond"verde acolo, un fel de pdrculef.
Dl. Fotescu: - Nu qtiu c6t de mult ajut6.
Dl. Carlaon{: - E prins in PUG -ul din anul 2012.
D-na Vdduva: - E spaliu verde. M-am interesat de regimul juridic ai face obiectul unui litigiu,

revendicare. PanA cdnd nu se solulioneaz6 litigiul nu se pot face lucrdrilJde
cadastru, nu se poate obline certificatul de urbanism qi nu se pot lua avizele.

Dl. Primar: - Se poate relua in discutie proiectul de hotirdre dupd solufion*.u litigiului.
Dl' Viceprimar: - Era un proiect de hotdrdre pentru descongestionarea zonei,nu e un moft al

meu.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vI rog sd vd inscrieli la cuv6nt. Dac6 nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: : Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirgu Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus, Pirrnrlescu Eduard Nelu, Petrescu Ilie, Colfatu Neghina Constantin,
Petriqor Florentina Eugenia, Sanda Ion gi Iorga Ion au votat rrpentrur'.
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Raf Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion s-au abfinut de Ia vot.

in urmu votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu ll voturi
,rpentru" qi 8 ,rabfineri".

Dl. Florescu: - Proiectul de hot6rdre nu a trecut.

20. Proiect de hotirire privind extinderea parcirii din zona BIoc 3 - BIoc 4 Micro II
din Municipiul Motru, inifiator - viceprimar Morega costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre. Mentioneazd cdproiectul de hotlr6re este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

D-na Vdduva: - Este aceeagi situalie ca la proiectul anterior. in situalia in care hot6rdfi s6
facem str6pungerea trebuie cadastru gi certificat de urbanism.

Dl. Viceprimil: - La toate lucrdrile trebuie aga ceva. Demarafi procedura s6le luaJi!
D-na. V6duva: - Nu pot sl le iau. Spun asta pentru cd gtiu regimul juridic la fiecare palm6 de

p6mdnt. Inainte de a inilia proiectul trebuia sd venili sd discut6m.
Dl. Viceprimar: - DacI nu se poate realiza lucrarea trebuia s6-mi fi spus pentru c6 nu iniliam

proiectul de hotirdre. Nu fac proiect de hotdrdre de dragul de a face ci
pentru comunitate.

D-na. V6duva: - Este spafiu verde gi nu se poate. Putefi vota gi adopta hotdrdrea dar ea nu va
putea fi dus6 la indeplinire.

Dl. Pregedinte: - Am amendament la acest proiect de hot6rdre. Sd fie prinsl parcare gi la
blocul6.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotar6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: : Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Petrescu Ilie, Collatu Neghina Constantin,
Petrigor Florentina Eugenia, sanda Ion gi Iorga Ion au votat rrpentrur'.
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Draghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra{ Jana Daniela, Popescu Ion gi Cojocaru Ion s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirf,re a fost votat cu 11 voturi
,rpentru" qi 8 ,rabfineri".

Dl. Florescu: - Proiectul de hotSr6re nu a trecut.

21. Proiect de hotir6re privind alegerea pregedintelui de gedin{I pentru a conduce
lucrlrile gedinfelor Consiliului Local Motru in urmfltoarele trei luni octombrie,
noiembrie qi decembrie 2018, inifiator - consilier local Iorga lon;
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Dl' Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menfione azd cdproiectul de hot5rAre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt, dacd nu sunt discu{ii vd
rog sd facefi propuneri pentru desemnarea preqedintelui de gedin{d pentru
urmdtoarele 3 luni.

Dl. Negrea: - Propun pe domnul petrescu Ilie.
Dl. Petrescu: - Refuz propunerea.
Dl. Viceprimar: - Propun pe domnul Ardeiu R6zvan Remus.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hot6r6re cu

i, u r- a "fi :', JfilT,f#l;'Jj,Iff iffi ffi lT,:'l' fl:l'l** c u u n an im itate d e
voturi rrpentru" (19).

Dl. Florescu: - Proiectul de hotirdre a trecut.

22.Probleme curente:
o Comunicare HotdrAre Civil6 nr. 879/05.06.2019;

S-a luat act.
o Adresd $ef Serviciu Asistenfd gi Proteclie SocialS - Luca Valeria;

Dl. Pregedinte citeqte adresa prin care se inainteazd un tabel cu 5 cazuri de copii cu probleme
medicale grave qi situalie materiald precarS in scopul acorddrii unui sprijin financiar in sum6
de 5000 lei ca urmare a evenimentului caritabil orgarizat.
Dl. Primar: - Dacd prin Hotdrdre de Consiliu Local s-a stabilit acordarea acestui sprijin

financiar, am luat hotlrAre ca tot Consiliul Local sd decida persoana care va
beneficia de acest sprijin.

Dl. Negrea: - Propun ca suma de 5000 de lei sd fie repartizatdinmod egal celor 5 copii, cdte
1000 de lei/copil.

Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Negrea.
Cine este pentru?

in urma votului exprimat propunerea a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).

Dl. Pregedinte: - Mullumesc Serviciului Asistentd gi Protectie Sociald pentru ancheta sociald
intocmitl doamnei Ungureanu Elisabeta.

o Adresa preotului Bivolu Ion;
S-a luat in discufie qi s-a tinut cont de solicitare.

o Informarea Comitetului de Iniliativd CetSleneasca pentru modificare a art. 4g,
alin.1 din Constitulia Rom6niei.

S-a luat act.

23. intrebiri ;i interpeliri;
Dl. Pregedinte: - Dacd, sunt discufii v6 rog sd v6 inscrieti la cuv6nt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali: Petrescu Ilie, Collatu Neghin6 Constantin,
Mirgu Vasile, domnul Hoard Gheorghe - delegat sdtesc pentru satlle irr.rial.i gi Leurda qi
cetdleni ai municipiului Motru.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local petrescu Ilie.
Dl. Petrescu menlioneazd' faptul cd, atdt in programul dumnealui cdt qi al domnului primar din

campania electorali din anul 2016, apare ca obieciiv tdrgul siptdmanal gi
intreabd cAnd se va frnaliza acest obiectiv. Solicitd 

"u 
iarprrrrul sd-i fie

comunicat in scris.
Dl. Primar rdspunde domnului Petrescu cd in niciun program de campanie nu a fost t6rgul

s[ptdmdnal (nici in programul dumnealui qi nici in programul domnului
Petrescu) ci a fost o idee ulterioard care se vaftnariza

Dl' Col(atu precizeazd' cd s-au ftcut marcaje pietonale in oraq nu gi la satele aparfindtoare
(Leurda, Hor6gti).
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Dl. Primar rdspunde domnul Collatu cd s-au realizat marcajele transversale gi vor urma gi
cele longitudinale. DupE frnalizarea acestora se vor realizamarcajele pi la satele
aparfindtoare municipiului Motru.

Dl. Collatu aduce la cunogtin[d, cd, bazinul de la fdnt6na de la Rdpa este spart gi a scdzut
debitul apei.

Dl. Mirqu precizeazd cd a fost prinsd in buget, in urma rectificdrii, suma de 2292,67 mii lei
din care 300 mii lei au fost alocaJi pentru reparaJii strdzi gi intreabd pe domnul
Primar dacd a stabilit unde se fac reparafiile sau pot veni gi domnii consilieri
locali cu o sugestie, cu o propunere.

Dl. Primar rSspunde cd a stabilit caietul de sarcini avdnd in vedere cd se schimbd vremea gi
lucrdrile trebuie fbcute foarte repede.

Dl. Mirgu intreabd dacd au fost identificate toate strdzile cu probleme.
Dl. Primar rdspunde cd au fost prinse strdzile cu probleme foarte mari care au rdmas din

primdvard nerezolvate qi intreabi pe domnul Mirgu dacd este o strad[ care il
intereseazd ii poate rdspunde.

Dl. Mirqu rdspunde cd il intereseazd. strada care vine perpendicular pe $coala Gimnaziald nr.
2, pe ldngd,blocul nr. I 0.

Dl. Primar spune cd strada respectivd este prinsd.
Dl' Mirgu mentioneazd cd sunt cetdleni care pldtesc concesiuni gi pentru a face plata trebuie

sE treacd pe la mai multe birouri (ITL, CSPLPPM, B.F.C.) care nu se afld in
aceeaqi cl6dire, fiind nevoi{i sd facd mai multe drumuri intre cele doud sedii ale
primdriei. Solicitd ca aceastd problemd sd fie solufionatd pentru c6 sunt 3 gefi de
servicii.

DL. Primar rdspunde domnului Mirgu c5 a observat problema gi urmeazd,catoate birourile
respective sd fie intr-un singur loc pentru ca cetS{enii sI nu mai fie nevoifi sI
meargd la cele doud sedii, preciz6nd c5 acesta este unui dintre motivele pentru
care a gdndit organigrama intr-un anumit fel.

Dl. Mirqu precizeazd' cd deqi pare un lucru minor o altd probleml pe care o intdmpin6
cet5lenii qi care trebuie rczolvatd,este cea legatd,de copacii foarte batrani.*L u,
ajuns in iniltime la nivelul etajului 3 sau 4. Solicit[ sd fie toaletati pentru cd ii
considerd un pericol.

Dl' Primar rdspunde cd, angaja[ii Direc]iei Publice realizeazd"toaletarea copacilor qi cI ori de
cdte ori au fost solicitali de c6tre cetdfeni in acest sens au intervenit gi au
rezolvat.

Dl. Pregedinte dd cuvAntul domnului Carlaonj.
Dl. Carlaonf propune ca strada Minerului sd fie dreaptd din cap6t pdnd in Bulevardul

Trandafirilor.
Dl. Primar rdspunde domnului Carlaonf precizdnd cd in aceste condilii ar fi in dezavarfiaj

elevii $colii Gimnaziale nr. 1 deoarece viteza de deplasare a autovehiculelor ar
fi mai mare. Menlioneazd, cd, e vorba de un spaliu verde cu copaci, de un teren
cu utilitdli.

Dl. Pregedinte di cuv6ntul domnului Hoar6 Gheorghe.
Dl. Hoar5 precizeazl' cd in gedinfa de luna trecutd a awt dou6 solicit6ri (situafia terenurilor

retrocedate qcolilor gi bisericilor satelor de pe raza municipiului Motru qi s6 fie
invitat domnul Prefect) gi nu a primit rdspuns.

Dl Primar rlspunde domnului Hoari cd datoritl volumului mare de lucru nu a fost formulat
rdspunsul dar il va primi.

Dl. Hoard precizeazd'cd in bugetul local al anului 2018 pentru sate nu s-a alocat nici un leu qi
vinovat pentru aceastd situafie nu este doar domnul Primar ci qi domnii
consilieri care au votat bugetul fErd a ridica problema satelor.

Dl. Primar men{ioneazd' cd, va inilia un proiect de hotdrAre prin care cetd}enii satelor vor
decide ce proiecte se vor face pentru sate din iaxele qi impozitele care sunt
pldtite de sate.
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Dl. Hoard sus{ine cd proiectul este bun Si precizeazl, cd, dezvoltarea unei localitdti nu se face
numai din taxele locale. De asemenea, precizeazl, cd au venit bani de la Guvern
gi nu s-a fbcut nimic pentru sate.

Dl. Primar menfioneaz6 cd in anul 2018 Guvemul mai mult a luat din venituri dec6t a dat,
susfindnd cd dacd veniturile rlm6neau la nivelul anului 2017 eramult mai bine,
dar prin mdsurile fiscale de la inceputul anului am pierdut mult mai mult.

Dl. Mirqu susfine ci drumul de la Leurda qi Hor6gti nu se fbcei niciodata numai din taxe gi
impozite.

Dl. Hoard men{ioneazd cI satele, din punct de vedere al investiliilor gi infrastructurii, nu sunt
de nivelul rangului unui municipiu. Susline cE sunt alte sate ce aparfin
comunelor cu o infrastructurd mult mai buni.

Dl. Primar di dreptate domnului Hoar[ preciz6nd ci pentru comune au fost gi sunt in derulare
programe de finanfare externd mult mai multe fa[I de municipiu, acesta fiind gi
motivul pentru care a venit cu propunerea de schimbare a rangului.

Dl. Sanda precizeazd, cd la sate o investilie majord, de 22 milioane de euro, in urmdtorii 3 ani
va fr realizatd de Aparegio (canalizare, extindere re{ea apd) cu bani din fonduri
europene fdrd cofinanlare.

Dl. Prepedinte dd cuvintul doamnei Buzianu
D-na. Buzianu ptecizeazd" ci problema ridicat6 in qedinta de luna trecutd legatd de salarizarea

dumneaei nu s-a rezolvat gi cd va face un memoriu pe care il va inaintaatdt
Consiliului Local Motru c6t gi Ministerului Muncii qi Protecfiei Sociale.

Dl. Primar a intrebat-o pe doamna Buzianu dacd a inaintat o pldngere prealabild
administratorului judiciar, av6nd in vedere cI societatea UATAA este in
insolvenld.

D-na. Buzianu a r6spuns c[ nu a fEcut pl6ngerea prealabild dar o va face.

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile gedintei
ordinare a Consiliului Local Motru din data de27.09.2018, fapt pentru care s-a incheiat
prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
IORGA ION

SECRETAR,
STROESCU GINA)d
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