Proces

- verbal

incheiat a2i28.06.2018 cu ocaziagedintei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenti 18 consilieri locali din totalul de 19 in funcfie. Lipseqte domnul consilier
local Pirvulescu Eduard Nelu. La gedintl participd domnul Primar - Jianu Gigel, doamna
Secretar - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director Direclia de CulturS, doamna
V5duva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., domnul Piun Marian - $ef Serviciu
R.U.I.P.P.C., doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului
Local Motru, domnii Cornoiu MihAiF, Codijd Sirbu Elvis Ion, Tutunaru Laurenfiu Marian,
Minciund Constantin qi Matei Anton Daniel - reprezentanfii Comisiei care s-a ocupat de
amplasarea comercianJilor qi incasarea taxei de ocupare a terenului in perioada desfEqurlrii
Zilelor Municipiului Motru, domnul Nebunu Vasile - delegat sdtesc pentru localitatea
Rogiu{a gi cetdteni ai municipiului Motru.
Publicitatea gedin(ei a fost efectuatd pe site - ul Prim[riei Municipiului Motru iar
gedinla este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edin{a este statutard, fiind prezenfi 18 consilieri locali din cei 19 in func}ie,
fapt pentru care lucrdrile pot incepe.
- La mapd" avem dou6 procese verbale. Procesul verbal incheiat in data de
31.05.2018.
- Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinlei
ordinare din data de 31.05.2018 v[ rog sd le face{i.
Dl. Viceprimar: - Eu am solicitat ca membrii Comisiei ce s-au ocupat de repartizarea
locurilor cu ocazia Zilelor Municipiului Motru sd fie prezenli in gedintele
de Comisii - economicn qi juridici, nicidecum la gedinfa ordinarS. Vd rog si
facefi modificarea.
D-na. Secretar: -Lacepagin[?
Dl. Viceprimar: - La pagina 8. in acest sens am f5cut o adres6 cdtre Comisie pentru a fi
prezentd, in gedinlele Comisiilor economicl gi juridici ale lunii iulie, unde se
poate dezbate pe larg aceastl problemd.
D-na. Secretar: - Da, o sI facem modificarea cuvenitd in procesul verbal al gedintei ordinare
din data de 3 I .05 .20 1 8. Supun la vot procesul verbal . . .
Dl. Primar: - Comisia este prezentd la aceastd gedinfd gi se poate discuta acum.
Dl. Fotescu: - Se poate discuta pentru cd este mai important plenul decdt Comisia.
Dl. Cornoiu Mihdi!6 (Pregedintele Comisiei): - Suntem prezenli la qedin{d ca urrnare a
adresei primite.
D-na. Secretar: - Noi avem o procedur[ pe Consiliu Local pe care trebuie si o respectdm.
Trebuie sI supun la vot procesele verbale ale qedintelor Consiliului Local qi
dupd aceea putefi sd intervenifi.
Dl. Pregedinte: - Continuati, doamnS!
D-na. Secretar: - Supun la vot procesul verbal al qedinlei ordinare a Consiliului Local din
data de 31.05.2018 cu modificarea solicitati de domnul Viceprimar. Cine
este pentru?
io ,.*a votului exprimat procesul verbal al gedin(ei ordinare incheiat in data
de 31.05.2018 a fost votat cu unanimitate de voturi,pentru"(18).
Ca urmare a modificdrii solicitate de domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin,
procesul verbal al qedinlei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 31.05.2018 se
modificd la pagina 8, paragraful 5, paragraf ce va avea urmdtorul conlinut:
,,D1. Viceprimar - solicitd ca tntreaga Comisie care s-a ocupat de repartizarea terenului sd
fie prezentd la qedinfule de Comisii - economicd Si juridicd ale Consiliului
Local Motru din luna iunie 2018 pentru a spune cum s-a repartizat terenul qi
pe ce criterii afost repartizat."
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D-na. Secretar: - La mapd, mai avem un procesul verbal al gedinlei
de indatd a Consiliului
Local Motru din data de 20.06.2018. Dacd sunt modificdri sau completdri
cu
privire la acest procesul verbal vd rog s[ le face]i. Dacd nu sunt
modificdri
sau completiri, supun la vot procesul verbal a$a cum a fost redactat.
Cine
este pentru?
in ,rrma votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 20.06.201g a fost
votat cu unanimitate de voturi,pentrurr(lg).

-

Domnule Pregedinte, vi rog sd preluali lucrdrile gedinlei ordinare a
Consiliului Local Motru din data de 2g.06.201g.
Dl. Preqedinte precize az\ cdin afara ordinii de zi mai sunt doud proiecte de
hotdr6re:
1. Proiect de hotlrare privind aprobarea proiectului " REABILITARE TERMICA
A CAMINULUI So-cIAL C7;' ;i a cheliuielilor legate de proiect prin accesare
de

D-na' Secretar:

fonduri nerambursabile

cadrul apelului de proiecte cu titlul

in PRIORITARA
POR/2O18I3I3.IIBI2ISV, AXA
3, PNTOTTATEA DE
INVESTITTI 3.1, OPERATIUNEA B CLADIRT puilLICE, ini(iator - primar
-

2'

Jianu Gigel;
Proiect de_ hotlrire privind_
proiectului "REABILITARE $I
DOTARE COLEGIUL TEHNIC^aprobarea
MOTRU" $i , cheltuielilor legate de proiect
prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor ie proiecte
nr.

poR/2017n0n0.1n0.2/TREGIUNI, poR/2017
dotnt:o.zrcl
qi
POR/2017ll0ll0.1ll0.2llTl, Axa prioritarl 10 tmbunltl{irea infrastructurii
educafionale, Prioritate de investi{ii 10.1 Investifiile in educa{ie,
qi formare,

inclusiv in formare profesionalr, pentru dobindirea de compeienle
Ei invlfare
pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurilor
de educalie qi formare,
obiectiv Specific 10.2 CreEterea gradului de participare la invr{rmintui
profesional qi tehnic ai inv5{are pe tot parcursul viefii,
Apel dedicat
invrflmintului profesional qi tehnic gi invntrrriii pe tot parcursul viefii, ini(iator Primar Jianu Giget
solicitd
domnului Primar sd justifice urgenfa in vederea supunerii la vot proiectelor
9i
a
de
hotdrdre in vederea suplimentdrii ordinii de zi.Dl' Primar menlioneazd cd': - este vorba de doud proiecte cu finan{are pe
fonduri europene:
,,Reabilitare termicd a cdminului social C7" gi ,,Reabilitare gi dotare cofigiur
iehnic Motru,,,
urgenta constdnd in termenul de depunere a cererii de finanlare
- l0 iulie iOtS.

tL

6r6re r a urm dto ar. u e
lt,X",,il":SJfl "
indatd sau extraordinare a"ain1a
Consiliului Local Motru.
ho

t

*::tlt:
orolnare.

t;T::ff

#T";i:::l:;,"il: ';;;il: : :

- sunt toate datele necesare depunerii proiectelor la momentul
consider[
cE cele doud proiecte de hotdrdre pot suplimenta ordine
9i
a d,e zia qedintei

Dl'.Preqedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi a qedinlei
ordinare cu cele doud
proiecte de hotdrdre pentru care domnul primar a justificat
urgenfa.

in t'"-'
exprimat proiectele de hotlrAre au fost votate cu unanimitate
"9111"i
voturi ,,pentru"
(18), fiind introduse pe ordinea de zi agedinfei ordinare.
Dl' consilier local Sanda Ion reirage de pe ordinea de zi a qedinfei proiectul
de
hotdr6re de la pozilia 10, al cdrui iniJiator este, fbc6nd
remarca pentru societatea Direclia
Publicd Motru S'A. ca in viitor sd invete sd facd o medie
aritmetici, men{ion6nd c6
de

intr-adevrr societatea inregistreazd pierderi iaPiatradar cagtigd
la parcari gi in alte pdrfi.
Dl' Preqedinte propune in baza art. 44, alin.l din-Legea nr. 215/2001
retragerea
proiectului de hotdrdre
aprobarea indicatorilor pentru prestarea serviciilor
de
-privind
proiectare in sumd totald de 15.i67,5 lei la
obiectirul ,,iNcnrbpnE gr SRMARIRE
POSTINCHIDERE DEPOZIT DE$EURI MLTNICIPIUL
MOTRIJ", de la punctul g al ordinii
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zi,

pe motiv cd nu a fost avizat in gedin(ele de comisii ale Consiliului Local Motru gi nu
este semnat de legalitate de cdtre Secretar.
Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi a qedinlei suplimentatd cu cele doud
proiecte de hotdrdre, adresele, Informarea gi ftrI cele doud proiicte de hot6rAre retrase,
respectiv proiectele de hotdr6re de la punctele 8 gi l0 din ordinea de zi propusa de domnul
Primar.
de

in ,r.-a votului exprimat

ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18).
Dl. Pregedinte citeqte ordinea de zi aprobatl.

l. Intreblri

2.

Ei

interpeliri;

Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea

unei terase sezonierl in Municipiul Motru, zona Magazin L-uri - agent
economic S.C. Ghiocela Prod com SRL, inifiator - primar Jianu Gigel;
3. Proiect de hotirffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea
unei terase sezonierl in Municipiul Motru, zona Piafa Centrali Markef agent
economic S.C. Ghiocela Prod com SRL , inifiator - primar Jianu Gigel;
4. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
terasei sezoniere in Municipiul Motru, zona Bulevardul Trandafirilor

Restaurant Valentina - agent economic S.C.Ghiocela Prod Com SRL, ini{iator Primar Jianu Gigel;
5. Proiect de hotirire, privind aprobarea inchirierii prin licita(ie publicl a
spafiului in suprafa{I de 6 mp situat in incinta sediului Taxe Ei Impoiite locale,
proprietate publicl a municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu -Giget ;
6. Proiect de hotlrire privind aprobarea inchirierii unui teren in municipiul
Motru, zona strada Minerului - Piafa Centrall - agent economic I.I. Ro;cule1
Codru(a in vederea extinderii qi moderntzdrii construc(iei existente amplasatl
pe terenul inchiriat in baza contractului de inchiriere nr. 17429/30.05.2013,
inifiatori - Primar Jianu Gigel;
7. Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliul Local Motru pentru punerea Ia
dispozi{ia ACS Sirineasa a bazei sportive din municipiul Motru in vederea
disputrrii meciurilor oficiale qi amicare, ini(iator - primar Jianu Gigel;
8. Proiect de hotirffre privind revocarea H.C.L. Motru nr. 8/2016 qi aprobarea
Regulamentului de organizare qi funcfionare al Consiliului Locat Motru,
inifiatori, consilierii locali: Cojocaru lon, Iorga Ion, Morega Costel Cosmin,
Sanda Ion Ei Petrescu llie;
9. Proiect de hotlrire privind alegerea preqedintelui de gedinfl al Consiliului
Local al Municipiului Motru pe perioada iulie, august, septembrie 2018, ini(iator
- Consilier Iocal Stelian Vasile;
10. Proiect de hotlrire privind aprobarea proiectului'REABILITARE TERMICA
A CAMINULUI SOCIAL C7;'qi a cheliuielilor legate de proiect prin accesare de

fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte cu titlul

POR/2O18I3I3.IIBI2ISY, AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE
INVESTITII 3.1, OPERATIUNEA B - CLADIRI pUBLICE, inifiator - primar

Jianu Gigel;
11. Proiect de hotlrire privind aprobarea proiectului
"REABILITARE $I
DOTARE COLEGIUL TEHNIC MOTRU" $i a cheltuielilor legate de proiect
prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr.
PoR/2017110110.1110.2/TREGIUNT, poRt20t7fiLfiI.Ut}.ztBt
qi
PORl20l7ll0ll0.lll0.2[ITl, Axa prioritari 10 tmbunltifirea infrastructurii
educa{ionale, Prioritate de investifii 10.1 Investifiile in educa{ie,
Ei formare,
inclusiv in formare profesionalS, pentru dobflndirea de compeienle invl{are
Ei
pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie qi
formare,
Obiectiv Specific 10.2 Creqterea gradului de participare la 'inv5f5m6ntul
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gi tehnic ai invlfare pe tot parcursul viefii, Apel dedicat
invlflmintului profesional qi tehnic qi invlflrii pe tot parcursul vielii, inifiator profesional

Primar Jianu Gigel
12. Probleme curente:

o
o
o
o
o
o

Adresa Cur{ii de Conturi nr. 1054/06.0 6.2018 inregistratl Ia Consiliul
Local Motru sub nr. 541114.06.201g;

Adresa Institu{iei Prefectului - jude{ul Gorj nr. 7382125.05.201g,
inregistrati la consiliul Local Motru sub nr. 511/04.06.201g;
Adresa firmei ACCENT TV, inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub nr.

s39/13.06.2018;
Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 112tPt14.06.2018, inregistrati la C.L.
Motru sub nr. 570121.06.2018;
Adresa S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A. nr. 4806t27.06.2018, inregistratl la C.L.
Motru sub nr. 577127.06.2018;
Informarea inaintati Consiliului Local Motru de doamna VIduva Angela Serviciu C.S.P.L.P.P.M. nr. 24694t28.06.2018, inregistratl la C.L. Motru sub $ef
nr.
585/28.06.2018;

f. intrebEri qi interpellri;
Dl. Preqedinte invitd sd se inscrie la cuvdnt dacd sunt intrebdri sau interpeldri.
Se inscriu la cuvAnt: Mirgu Vasile, Cojocaru Ion, Sanda Ion, petrescu
Iiie, Iorga Ion, Morega
Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Nebunu Vasile,
iarlaonl Ion ji
Anton Viorel.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Mirgu vasile.
Dl' Mirqu intreabd daci se va face dezinsecfie in orag, menfiondnd c6 o parte din Asocia[iile
de proprietari au ftcut dezinsecfie.
Dl. Primar rdspunde domnului consilier local Mirgu c6 s-a incercat s6 se facd
dezinsec{ie dar
datoritd timpului ploios nu s-a realizat acest lucru. Menlione azd cd,in peiioada
urmdtoare se va face dezinsecfia de cdtre societatea Direcfia publicd
cdreia ii
revine aceastd sarcind conform contractului de delegare a serviciilor publice.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local cojocaru Ion.
Dl' Cojocaru mullumegte domnului Primar qi aparatului de specialitate pentru rdspunsurile
scrise primite la intrebdrile adresate in gedinfa ordinara a lunii mai.
intreabd c6te cereri pentru branqarea la apd sunt depuse de locuitorii
satelor
componente qi aparfindtoare municipiului Motru.
D-na. Vdduva rdspunde laintiebarea domnului iojocaru qi precizeazd,
cdsunt depuse un
numdr de 64 de cereri.

in sala de gedinfd intrd domnul consilier local Pirvulescu Eduard Nelu, fiind prezen]i
toli cei l9 consilieri locali in func1ie.
Dl. Cojocaru solicitd rlspuns scris cu privire la numdrul beneficiarilor de ajutor
social, pe
localit6li, qi un Raport de activitate pe anul trecut.
Precizeazd, cd anveloparea blocurilor trebuie s[ se realizeze
si pentru acest
lucru ar trebui sd se constituie o comisie din angajaJii primdriei tare sa meargd
sd poarte disculii cu cetdtenii.
Dl' Primar mentioneazi cE au fost anunfate Asociafiile de proprietari gi li s-a pus la dispozilie
toate informafiile gi formularele necesare in acest sens.
Dl. Cojocaru solicitd sd fie ftcut[ o igienizare a zonei Complex Mijloc, intreaba
dacd vor fi
continuate lucrdrile de modernizare a aleiloi pietonale in acest an gi
de ce a
fost suspendatd activitatea xerox-ului din sediul I.T.L.
Dl' Primar mentioneazd cd zona Complex Mijloc este prinsd intr-un proiect de
modernizare
cu finanlare pe fonduri europene iar lucrdrile de modernizare a aleilor
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pietonale se vor relua in momentul in care vor fi bani, posibil dupd rectificarea
bugetului local. Contractul a fost suspendat.
Referitor la xerox-ul din sediul ITL precizeazd, cd, directorul societalii
Direc{ia Publicd Motru a retras activitatea pe motiv cd nu era rentabil6.
Dl. Cojocaru: - intreabd pe domnul Viceprim ar dacd,
Raportului Curtii de Conturi
"onfo.rn
care este prezent la mapl gi in care se menfioneazd
faptul cd Viceprimarul are
in subordine arhitectul qef, biroul achizitrii, arhiva, serviciile publice, proteclia
mediului, protecfia muncii, etc., documentele emise sau cele solicitate de la
aceste birouri trec pe la dumnealui gi dac6le are in vedere.
- Legat de aceastd intrebare menfioneazd, cd, a primit o adresd in care se
men{ioneaz6 cd are de pldtit pentru sediul de partid ALDE o taxd (calculatd
pentru doi ani) de 2000 lei pentru clddire gi teren iar la scurt timp a primit o
Decizie de anulare a acestei sume.
Dl. Viceprimar precizeazd cd: - documentele nu trec pe la dumnealui degi de doi ani spune
cd Viceprimarul are atributii qi Curtea de Conturi confirmd acest lucru;
- rdspunsurile scrise solicitate la intrebdrile adresate nu le-a
primit, degi doamna Vdduva a menlionat in qedinfa de consiliu local de luna
trecutd cd rdspunsurile au fost lIsate la mapa domnului primar in vederea

semn[rii;

- cei care au gregit gi au trimis adresa de ingtiinlare la plat6 gi
decizia de anulare a sumei ce trebuia pldtitd de ALDE ar trebui sd
fie
sancfionati.
Dl' Primar precizeuzl' cd un Regulament nu,combate Legea organicd qi referitor la Raportul
curfii de conturi acesta se referd la o anumitd peiioad[.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Sanda Ion.
Dl' Sanda ridicd problema pierderilor foarte mari de apd facturate cetdfenilor de cdtre

Asociatiile de proprietari, exemplificdnd cd o Asociaiie cu 45g de
apartamente Si 734 de persoane, la o citire a apometrelor de apd
rece din
apartamente din care rezultd un consum de 2122 m3 se plAtesc
450 m3

recalc_ul5ri (pierderi), ceea ce reprezintd 28oh iar la apd. calda la
un consum
de 573 m'se plf,tesc 40 mj recalculdri, ceea ce inseamnd,Tyo.
Menlioneazd cd: - instalaliile sunt sub presiune la fel, ceea ce inseamnd
cd
nu sunt pierderi in relea;
de proprieturi qi

p#t:fffi;r"ril6

atestatul administratorilor de Asocialii

- se poate anunfa proteclia consumatorului pentru cd
pierderile facturate sunt foarte mari,
pierderi sunt peste tot gi la severin gi la Tg. - Jiu dar
sunt pierderi infime, nu ca la Motru.
Dl. Drdghici precizeazi cd pierderile sunt sub bloc.
Dl' Sanda men{ioneazd cd de un an qi cdteva luni a solicitat un audit la qcoli in vederea
verificdrii felului in care s-au cheltuit banii venili de la Ministerul
invdf[mAntului pentru cheltuieli materiale, la toate gcolile fiind vorba
de
miliarde de lei din anul 2010 p6nd in prezent, mai puJin la gcoara
Gimnaziald nr. 2 Motru.
Dl' Primar r[spunde domnului Sanda cr aduce acuza\ii foarte grave care nu se confirm6
gi
indeamnd pe domnul Sanda sd fac6 pldngere.
Dl. Sanda spune c6 nu va face plAngere pentru cd nui fbcut niciodatd.
Referitor la problema ridicatd de domnul Cojocaru cu privire
la anveloparea
blocurilor ptecizeazd cd acest lucru nu se poate rcalizaniciodatd at6ta
timp
cat fondul de rezervd este aproape de zero. Bugetul local
permite
nu
aqa
ceva' 50o/o suportd fondurile europene, 30o% comunitut"u
Si21%locatarii.
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Face referire la investiliile fbcute din fonduri proprii de Tulburea pentru
extindere relea de gaze in valoare de 20 miliarde lei, de Rovinari pentru tdrg
auto cu intrare gratuitd in valoare de l0 miliarde lei gi intreabd ce facem noi
cu gropile din asfalt.
Dl. Primar rdspunde cd incepdnd cu data de 3 iulie vor incepe lucrdrile de plombare a
gropilor.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Fotescu valeriu.
Dl. Fotescu precizeazd cd aclionar majoritar la societatea Directia Publicd Motru S.A. este
Consiliul Local Motru qi solicitd in numele tuturor consilierilor PNL ca pentru
urmltoarea gedintd ordinarl sE li se prezinte la map6 in baza legii nr.
215/2001, Ordonanfei nr. 3512002, Legii nr. 39312004, Ordonan{ei ff.
109 l20l 1, urmdtoarele documente:
1. Raportul directorului general privind exerciliul financiar al anului 2017;
2. Raportul administratorilor privind exerciliul financiar al anului 2017 qi
indicatorii de performan[d realizati in anul 2017, conform contractului de
administrare;
3. Raportul comisiei de cenzori privind exerciliul financiar al anului 2017;
4. Raportul auditului extern privind exercifiul financiar al anului 2017;
5. BilanJul contabil qi repartizarea profitului societdlii pe anul Z0l7;
6. Bugetul de venituri gi cheltuieli aferent anului 201g;
7. Lista de investilii a societdlii aferentE anului 20lg;
8. Procesele verbale ale controalelor ANAF din anii 2ol7,20lg;
9- Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanld, ai conducerii
executive;
10. Av6nd in vedere adresa Direcfiei Publice nr. 23244118.06.2018 prin care se
precizeazd, cd in lipsa lichiditaflor acumulate, fumizorii nu mai livreazd
materiale necesare ducerii la indeplinire a comenzilor emise de aparatul de
specialitate al primarului vI rug6m sd ne transmiteli urmitoarea situalie pe
anuJ2017 9i semestrul I 2018:
Furnizorul

Materialele
achizilionate

Nr. facturd

Valoare
facturd

Locul
utilizdrii
materialelor
(ucrarea)

Situatia facturilor
(achitatd/ neach i tatA)

Dl. Primar solicit[ ca documentele si fie puse la mapd in qedinfele de comisii pentru a se

purta discufii pe marginea lor.
Dl. Preqedinte solicit[ Aparatului Permanent trimiterea unei adrese societdlii Direclia public6
Motru S.A. prin care sd i se aducd la cunoqtintd solicit[rile in vederea emiterii r6spunsurilor
pdni la qedintele de comisii ale consiliului Local Motru din luna iulie.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului consilier local petrescu llie.
Dl. Petrescutteazd. tuturor cetdtenilor care poartd numele de Petru gi Pavel
,,La mulli ani qi
mult[ sdn[tate!"
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Iorga Ion.
Dl' Iorga intreabd dac6: - problema ridicatd de domnul Hoard Gheorghe, delegat sdtesc
pentru satele Leurda qi insur6{ei, cu privire la drumul de tarla a fost rezoliata;
- blocul de la insurdlei va fi demolat;
- Aleea zarrfiilelor este prinsI in proiect pentru reabilitare av6nd
in vedere cd sunt multe gropi.
Ridic[ problema maginilor care sunt parcate pe platforma de la Complexul Mijloc,
solicitdnd sd se ia m[suri.
Dl. Primar rdspunde punctual la intreb[rile domnului consilier local Iorga
Ion:
6

l.

2.
3.
4.

Referitor la drumul de tarla precizeazd. cE unul dintre motivele pentru care s-au
solicitat la mapd documentele de cdtre consilierii PNL consti in faptul cd domnul
director Dobricd Tudor refuzd, sistematic sd-pi indeplineascd sarcinile bazAndu-se pe
faptul cd Primlria este obligatd sd pldteascd datoriile istorice, existdnd arierate qi
susfindnd continuu c[ nu are bani.
Cu privire la demolarea blocului de la insur6tei intervine domnul consilier local
Petrescu Ilie qi menfioneazd cd sunt proceduri de parcurs dar blocul va fi demolat cu
atAt mai mult cu cdt terenul este proprietatea domnului Iacob.
in ceea ce privesc maqinile paicate pe platforma din zona Mijloc domnul Primar
ptecizeazd. cd in proiectul de modernizare a zonei este prev[zut a fi parcare.
Aleea Zambilelor nu este prinsd in proiect pentru reabilitare dar este prinsd in lista de
reparalii.

Dl. Preqedinte dd cuvantul domnului viceprimar - Morega Costel cosmin.
Dl. Viceprimar soliciti domnului Primar: - glsirea unei solutii pentru inceperea lucrarilor de
reabilitare a sec(iei interne din cadrul Spitalului Municipal Motru avdnd in
vedere cd in 11.12.2017 s-a adoptat Hotdrdrea de Consiliu Local nr. 199
prin care s-a aprobat reabilitarea secliei, avdnd termen de realizare de 3 luni
iar valoarea fiind de 50 mii lei;
- sd fie informat Consiliul Local pdnd la gedinla de
luna viitoare dacd existd posibilitatea infiintdrii grupei a II a la crlq6 av6nd
in vedere cd sunt inscrigi 35 de copii cu v6rste intre un an qi gase luni gi trei
ani gi mai sunt depuse 20 de cereri.
Dl. Primar rdspunde domnului Viceprimar cd bugetul nu permite realizarea lucr6rilor de
reabilitare a secfiei interne qi precizeazd faptul cI in cazul in care se vor
primi sumele de anul trecut la rectificarea bugetului local se vor realiza
aceste lucrdri. in caz contrar spre sfhrgitul ariului, dupd plata salariilor,
contribuliilor cdtre bugetul de stat, cheltuielilor curente, se pot face aceste
lucrdri astfel inc6t sd nu se plSteascd arierate sau penalitlli, esle posibil s[ se
facd lucririle.
Dl. Viceprimar intreabd, dacd' este posibil s[ primeascd rlspunsurile la solicitdrile pe care le-a
fbcut 9i cu privire la care doamna Vdduva spune cd a ldsat rAspuns la map6.
Face referire la panoul publicitar gi chiogcul din zona Mijloc spun6nd c6
acestea sunt ruginite gi trebuie fbcut ceva av6nd in vedere c[ sunt lucruri

Dl.

mdrunte.
intreabd ce demersuri s-au fEcut pentru oblinerea banilor pentru realizarea
proiectelor cu finanlare europeand.
Primar rdspunde domnului Viceprimar cd va primi rdspunsurile care nu fac obiectul
activitafllor ce i-au fost suspendate iar cu privire la panoul publicitar gi
chioqcul ruginit menlioneazd ci pe l6ng6 acestea s,rrt foarte multe alie

nereguli 9i lucruri ce trebuie fhcute, probleme care au fost ridicate de
cetdteni qi chiar de domnii consilieri locali in gedinlele de consiliu local, dar
domnul director Dobricd Tudor refuzd"sd le facd gi nu justifica refuzul.
Cu privire la proiectele europene menfioneazd, cd este mul]umit de echipa
de proiecte. Au fost intocmite toate documentaliile necesare inaintaiii
proiectului ,,Planul de Mobilitate Urband", proiectul fiind receplionat gi
acceptatl cererea de finanfare. Am intrat in evaluare gi dupl acceptare
txmeaz6" finanlarea qi celelalte etape gi proceduri. Mai sunt 7 proiecte la care

se lucreaz[.
Dl. Cojocaru solr.citd rdspuns pentru gedinta urmdtoare cu privire la:
numdrul de naqteri in Motru qi dac6 mamele au primit indemnizatia
aprobatd de Consiliul Local Motru;
valoarea autorizalie ISU la casa de culturd Motru pentru ca aceasta sd
poatd funcliona.
7

Dl. Primar r[spunde domnului Cojocaru cd s-au fbcut ordonanldrile de platd pentru

ca

mamele care au ndscut s[-qi primeascd indemnizalia.
Dl. Popescu (director al Casei de Culturd), referitor la oblinerea autoriza\iei ISU precizeazd
cd este vorba de 5 miliarde de lei execulie.
Dl. Primar intervine qi spune cd nu este vorba doar de autoriza[ia de incendiu pentru a
funcfiona Casa de CulturS, acolo fiind mult mai multe probleme ce trebuie
rezolvate.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului consilier local Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pirvulescu solicitd ajutor pentru repararea acoperigului la $coala Gimnaziald nr. 1 Motru,
fiind vorba de schimbarea unei coli de tabl6 pe care Directia Publicd a spus
cd nu o poate schimba pentru cd nu are personal de specialitate.
Dl. Primar menlioneazi cd se va face procedura pentru repararea acoperigului.
Dl. Preqedinte d[ cuv6ntul domnului delegat sdtesc Nebunu Vasile.
Dl. Nebunu - mulfumegte domnului Primar pentru ajutorul acordat cetdtenilor din satul
Rogiufa pentru repararea a doud podefe qi Consiliului Local Motru pentru
HCL nr. 226128.122017 privind executareo unui studiu geotehnic tn
vederea executdrii unui Plan Urbanistic Zonal ;i retragerea interdicliei de
construire datoritd alunecdrilor de teren tn satele RoSiula, Leurda, Dealu
Pomilor, prin care s-a retras interdiclia de construire p6n6 la realizarea
noului P.U.Z.
- menlioneazd cd, Hot6r6rea Consiliului Local Motru nu a fost semnatd de
Secretar (Florescu Daniel) iar in Raportul pe care l-a intocmit pentru
justificarea refuzului susline cd este ilegal sd se dea o hotirdre de consiliu
local care sd impund o restricfie Planului Urbanistic General.
- tntreab[ pe doamna Secretar dacd hot[rdrea de consiliul local adoptatd in
anul2007, ce a avut efect pdnd in anul 2012, a modificat Planul Urbanistic
General gi a fost legal6.
D-na. Secretar rdspunde cd interdicfia se reg[seqte in P.U.G. -ul aprobat in anul 2012 de
Consiliul Local Motru qi a fost instituitd de specialigti.
Dl. Nebunu precizeazd, cd in anul 2007 P.U.G. - ul nu avea restriclie dar hotdr6rea a avut
efect 7 ani gi intreabd pe doamna Secretar cum a avut efect acea hotdrdre
dacd incdlca 3 legi pe care domnul Florescu Daniel le mentioneazd, in
Raport.
D-na. Secretar mentioneazd, cd nu are cunogtinld de Raportul la care face trimitere domnul
Nebunu qi cd interdiclia este menlionatd in P.U.G. qi poate fi ridicatd decAt
printr-un P.U.Z.
Dl. Nebunu - solicitd ca interdiclia de construire s[ fie retrasd pentru ca cetdfenii sd poatd
construi.
- exemplificd faptul cI o familie din Rogiuta a solicitat autorizafie de extindere
construire pentru o baie gi a fost plimbat[ doud luni gi jumdtate pe la
Primdrie de serviciul Urbanism iar dupl ce s-a oblinut suspendarea Hot[r6rii
226128J22017 au fost doi reprezentanJi ai serviciului Urbanism gi au
amendat familia respectivd cu 1000 de lei.
- face men{iunea cd Aparatul de specialitate al Primarului qi Consiliul Local
Motru sunt in slujba cetdteanului, nu stdpdnii cetdleanului.
Dl. Primar precizeazd, cd cele dou[ pode]e au fost fbcute in intervalul de timp cAt domnul
Director Dobricd Tudor a lipsit de la conducerea socieiagi Direclia
Public6.
Dl. Cojocaru propune convocarea unei gedinte de urgen!6 a Consiliului Local Motru cu
A.G.A., Consiliul de Administrafie gi conducerea executivd ale societalii
Direc{ia Publicd Motru S.A. pentru a discuta toate problemele.
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Dl. Primar precizeazd. faptul cd pentru a se realiza acest lucru trebuie sd fie puse la dispozilie
documentele solicitate de consilierii PNL pentru cd altfel Direclia Public6
va spune cd nu au documentele pentru a discuta.
Dl. Cojocaru propune stabilirea unei gedin(e peste doud sdpt6m6ni.
Dl. Preqedinte spune ca Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru sd trimitd adresd
cdtre societatea Direcfia Publicd Motru S.A. prin care sd se aducd la
cunogtintd conducerii, Adundrii Generale a Aclionarilor gi Consiliului de
Administrafie cd sunt invitali de Consiliul Local Motru la qedin!6 peste
doud sdptdmdni.
Dl. Pintea soliciti punerea la dispozilie a documentelor solicitate pentru a se putea desfEqura
qedinfa.
Dl. Viceprimar, referitor la problema ridicatd de domnul Nebunu, precizeazd cd a solicitat
documentele legate de HCL nr.226.12.2017 Si intreabd:
- care din cele doud hotdrdri este cea original[ pentru cI are o hotdrdre
inaintatd Prefecturii nesemnat[ de Secretar qi o hotdr6re inaintatd lnstanfei
de cdtre Prefecturd semnatd de Secretar;
- ce demersuri s-au ftcut pentru stabilirea adevdrului.
Dl. Primar menfioneazd faptul c[ este vorba de un fals qi a frcut pldngere la Parchet pentru a
fi gdsit cel vinovat, fiind vorba de fals in acte publice.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Carlaont Ion - cetlJean al municipiului.
Dl. Carlaon! - intreabi inbaza cdror hotir6ri au fost date instalafiile de foraje, instalaliile
de apd, pompele, care au fost frcute de mineri, la Tg. - Jiu pentru a lua
banii, mai exact la societatea Aparegio Gorj S.A. qi unde au fost consilierii
care au fEcut acest lucru.
- indeamnd consilierii locali sE facd ceva bun pentru cet[]enii oraqului in loc
si poarte disculii in contradictoriu;
- indeamnd ca functiile de conducere la societdlile aflate in subordinea
Consiliului Local Motru sd fie ocupate prin concurs.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Anton Viorel - cetdtean al municipiului.
Dl. Anton - precizeazd c6, este Pregedinte al unei Asocialii de proprietari qi solicit[
Consiliului Local Motru s[ respecte prevederile Legii nr. 5112006 privind
serviciile publice care prevede faptul cd modificarea tarifelor la servicii
(in spefS salubrizare) se face cu notificare citre utilizator cu minim 15 zile
inainte.
- face trimitere la HCL nr. 86/31.05.2018 cu aplicare din 01.06.2018,
hotdrdre ce i-a fost remis6 fbrd modalitatea de calcul din care reiese
majorarea tarifului la jumdtatea anului gi menlioneazd, cd acelaqi lucru s-a
intdmplat cu punerea in aplicare gi a hot[rdrii anterioare fapt pentru care se
afl[ in litigiu in instantl pentru o sumd de 900 de lei pe care, conform
legii, a refuzat sd o pldteasc6.
Dl. Viceprimar rdspunde acuzaliilor domnului Anton mentiondnd cd operatorul este cel care
are obligalia de a notifica in termenul stipulat de lege modificarea
tarifelor, nu consiliul local. Consiliul Local Motru a adoptat o hot[rdre in
baza unor documente, unor note de calcul care au stat la baza acelui tarif,
note de calcul anexate la proiectul de hotdrdre.
2. Proiect de hotirffre privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea
unei terase sezonierl in Municipiul Motru, zona Magazin L-uri - agent economic
S.C. Ghiocela Prod Com SRL, inifiator - Primar Jianu Giget;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dac[ sunt discufii vd rog sd v6
inscriefi la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrAre
a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
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i, u.-a votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

3.

Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea
unei terase sezonierl in Municipiul Motru, zona Pialt Central5 Market - agent
economic S.c. Ghiocela Prod com sRL , ini(iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Daci sunt disculii vd rog sd v6
inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re
a$a cum a fost redactat.

Cine este pentru?
^ urma votului exprimat proiectul
In
de hotlrire

voturi rrpentru" (19).

a fost votat cu unanimitate de

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

4.

Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea
terasei sezoniere in Municipiul Motru, zon Butevardul Trandafirilor
Restaurant Valentina - agent economic S.C. Ghiocela Prod Com SRL, inifiator Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdr0re a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii v6 rog sd v6
inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre
a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

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

de

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

5.

Proiect de

hotlrire, privind aprobarea inchirierii prin licita(ie pubticl a spa{iului

in suprafafl de 6 mp situat in incinta sediului Taxe Ei Impozite locale, proprietate
publicl a municipiului Motru, ini{iator - primar Jianu Gigel ;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd v[ inscriefi la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte dd cuvantului domnului consilier local petrescu Ilie.
Dl. Petrescu: - Av6nd in vedere cd ani de zile in sediu I.T.L. a functionat xerox, pSRo nu va
vota acest proiect de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - Vd rog sd faceli propuneri pentru stabilirea duratei qi prelului.
Dl. Sanda: - Propun perioada de2 ani qi pretul de 40 lei/m.p./lun6.
Dl. Cojocaru: - Propun preJul de 100 euro/m.p./lun6.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerile domnului Sanda. cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin Marilena,
Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Negrea
Nicolae, Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Bulgariu Cristian gi Ra1 Jana
Daniela au votat rrpentru".
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin,
Popescu Ion qi Cojocaru Ion au votat,,impotrivl".
In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 14 voturi ,rpentru, qi 5

voturi ,,impotrivI".

D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdr6re cu propunerea aprobata. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan R.-.rr, $urlin Marilena,
Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Negrea
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Nicolae, Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Bulgariu Cristian gi Rat Jana
Daniela au votat rrpentru".
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghin[ Constantin,
Popescu I^on qi Cojocaru Ion au votat,impotrivfl".
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu L4 voturi

,rpentru" gi 5 voturi ,rimpotrivi".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

6.

Proiect de hotirffre privind aprobarea inchirierii unui teren in municipiul
Motru, zona strada Minerului - Piafa Central5 - agent economic I.I. Roqculef
Codru{a in vederea extinderii gi modernizlrii construcfiei existente amplasatl pe
terenul inchiriat in baza contractului de inchiriere nr. 17429130.05.2013, inifiatori
- Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog s[ vd
inscrieli la cuvAnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Viceprimar Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte d[ cuvantului domnului viceprimar Morega costel Cosmin.
Dl. Viceprimar: - in qedinlele de comisii am solicitat u; Certificat de Urbanism informativ
prin care sd fim informati dacd trec conducte de utilit6ti.
D-na. Vf,duva: - $i dac[ ar trece conducte de utilitd]i nu este nicio problemd pentru c6 este
vorba de o construclie provizorie.
Dl. Viceprimar: - Dacd, nu sunt probleme este bine.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in ,r-a votului exprimai proiectul de hotlrire
voturi,pentru" (19).

a fost votat cu unanimitate de

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

7.

Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliul Local Motru pentru punerea la
dispozifia ACS Sirineasa a bazei sportive din municipiul Motru in vederea
disputrrii meciurilor oficiale gi amicale, ini{iator - primar Jianu Giger;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. DacE nu sunt discutii vl
rog sd faceli propuneri pentru stabilirea duratei gi prefului.
Dl. Sanda: - Propun perioada de 2 (doi) ani competitionali qi preful de 50 euro/luna.
Dl. Popescu: - Am citit Raportul de specialitate gi se menfioneazl, faptul cd se pune la
dispozilie gi spatiile existente din incinta complexului sportiv. in incinta
Complexului sportiv existd lupte, box gi fotbal. Sd specificdm faptul cd nu le
punem la dispozilie tot complexul sportiv!
Dl. Primar: - HotdrArea va fi conform art. 1 din Proiectul de hotdr6re, se pune la dispozifie
in vederea disputdrii meciurilor.
Dl. Popescu: - Propun perioada de 1 (un) an competilional gi preful de 1000 euro/lund.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerile domnului Sanda. Cine este pentru?
Consilierii locali: Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin,
Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu,
Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Bulgariu Cristian gi Raj Jana Daniela au votat,,pentru".
Consilierii locali: Popescu Ion gi Cojocaru Ion au votat,,impotrivE,,.
io u.ma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 17 voturi ,,pentru,' gi 2
voturi ,rimpotrivI".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
l1

Dl.

Pregedinte:
pentru?

- Supun la vot proiectul

de hotdr6re cu propunerile aprobate. Cine

este

Consilierii locali: Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin,
Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rizvan Remus, $urlin Marilena, Pirr,ulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu,
Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Bulgariu Cristian qi Rat Jana Daniela au votat ,,pentru,'.
Consilierii locali: Popescu Ion qi cojocaru Ion au votat ,rimpotrivr".
in ,r.-a votului exprimai proiectul de hotlrffre a fost votat cu 17 voturi
,rpentru" gi 2 voturi rrimpotrivlt'.
D-na. Secretar: - Proiectul de hot5rdre a trecut.

8.

Proiect de hotlrire privind revocarea H.C.L. Motru nr. 8/2016 qi aprobarea
Regulamentului de organizare gi func{ionare al Consiliului Local Motru, ini{iatori,
consilierii locali: Cojocaru Ion, Iorga lon, Morega Costel Cosmin, Sanda Ion gi
Petrescu Ilie;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vr rog sd vd inscriefi ra cuv6nt.
S-a inscris la cuvant domnul viceprimar - Morega costel cosmin.
Dl. Pregedinte df, cuvdntului domnului viceprimar - Morega costel cosmin.
Dl. Viceprimar precizeazd cd; - vine qi cu amendamente la proiectul de hotdr6re pe care o sd
le dea qi in scris pentru a nu se omite ceva.
- s-a discutat in qedinlele de comisii despre faptul c6 se aduc
niqte modificdri la Regulament qi cd acestea au la bazd, Hotdrdrile
Consiliului Local Motru adoptate.

hot5r6reR"r,i#,,",f

':"'u'"#T:t"j'fi ,:;,"lfr 1,"'J:J,1i,T,'#'i:.1:

Motru care a fost intocmit de cdtre Comisia Juridicd gi disciplind,

respectarea drepturilor qi libertdlilor cetdtenilor, sesizdri qi reclamafii, motiv
pentru care roagd sd se mentiofieze acest aspect in preambulul Hotardrii.

- modificdrile aduse Regulamentului sunt la:
x afi. 48, alin.5 in sensul cd gedintele
Consiliului Local Motru se desfbgoard
in sala de qedinld din cadrul Casei Multiculturale, conform HotarArii
adoptate;

*

art. 50, alin.l s-a modificat in sensul ci qedintele ordinare ale Consiliului
Local Motru se transmit in direct de un post de televiziune, conform

Hotdrdrii adoptate;

* Componenta comisiilor de specialitate

este conform HotdrArilor adoptate,
consilierii cdrora le-au incetat mandatele au fost inlocuili cu acei coniilieri
locali care au fost validafi, fiind vorba de domnul Iorga qi domnigoara
Petrigor.

Amendamentele propuse sunt pentru: - eliminarea ultimei p14i a art. 51,
alin. 4, in care se menlioneazd, faptul cd nu primesc indemnizafie consilierii
locali care nu voteazd. ordinea de zi a gedinlei. Corect este doar prima parte
in care se precizeazd,faptu.l c[ in cazul neaprobdrii ordinii de zi a gedinlei,
conform alin.2 al art.51, nu se acordd indemnizafia cuveniti consilieriior
locali pentru gedinla respectivd;

sensul actuatizdrii cu legislafia in

vigoar"o},t#oiltllo:',.: .ili.J"'"'

28412010 a fost abrogatd.

#

trebuiet,;##:il?-HH:r,f,rr1u'1

Regulament in sensul cd nu mai
2020 pentru cd acum suntem in 201g.

t2

Dl. Viceprimar precizeazd cd, nu s-au adus alte modificdri la Regulament dec6t cele care au
fost aprobate prin hotdrAri de consiliu local, practic Regulamentul fiind
actualizat.

Dl. Primar

precizeazd. cd propune respingerea acestui proiect de hotdrAre pentru

c[

sunt mai

multe amendamente decdt articole modificate, ceea ce inseamnd cd a fost
fhcut in grabd gi c[ nu aceasta ar fi problema ci faptul cd se propune
aprobarea unui Regulament, conform art. I din proiect dar se incalcd acel
Regulament.
- Aduce in discutie faptul c[ a sesizat Parchetul pentru cd s-a falsificat o
hot6rdre qi considerd cd gi aici s-a produs un fals sau o incercare de a se duce
in eroare in sensul cd in Comisii a lipsit un paragraf din Regulament pe
considerentul cd in plen consilierii locali nu sunt atenfi gi vor vota. Este
vorba de paragraful 2 referitor la atribufiile Comisiei juridice, de la pagina
32.
Menfioneazd,cd,parugraful care indicd exact cine trebuie sd inilieze astfel de
proiecte - Comisia juridicl a lipsit in qedinfele de Comisii gi paragraful se
regdseqte in Regulamentul supus aprobdrii plenului.
Dl. Viceprimar atrage atenlia domnului Primar sd nu se joace cu cuvintele spundnd cd este
un fals, fiind vorba de un proiect intocmit de Comisia juridicd gi este
completat cu hotdrArile adoptate de Consiliul Local.
D-na. Secretar intervine qi roag[ ca fiecare consilier local sd se uite in mapd gi s[ studieze
Regulamentul.
Dl. Primar precizeazd,cd vede ca iniliatori pe altcineva.
D-na. Secretar menfioneazd cd trebuie sd intervind pentru cd sunt acuze care se aduc qi nu se
p^oate afirma cd sunt falsuri fard a se verifica.
Intreabd pe domnul Primar despre ce fals vorbeqte, nefiind un caz
asemdndtor cu cel al Hot[rdrii nr. 226 ci de o eroare materialS, ar5tdnd ci se
confundd lucrurile.
Dl. Primar precizeazd, cI ar fi fost eroare materiald dac[ membrii Comisiei juridice ar fi fost
iniliatorii, dar din comisia juridicd mai sunt membrii care nu au participat,
nu au fost consultafi gi cd in Comisii a fost un Regulament iar la mapl alt
Regulament.
Considerl cd nu mai este nevoie si sesizeze Parchetul pentru a spune cine a
intocmit Regulamentul avAnd in vedere cd, este acelagi scris gi pe
Regulamentul din Comisii $i pe Regulamentul de la mapa din plen
menliondnd cd se incalcd Regulamentul in momentul in care se aprobd qi c[
in Regulamentul supus aprobdrii se precizeaza cd inifiatorul proiectului
trebuie sd fie Comisia juridicd.
D-na. Secretar solicitd sd i se permitd sI stabileascd realitatea lucrurilor ar6tdnd c6:
- Regulamentul aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 8 12016 a fost
atacat in Contenciosul Administrativ de grupul de consilieri locali PNL gi de
c6tre domnul Pintea Dumitru;
- De fapt, a fost atacatd intreaga gedin!5 a Consiliului Local din luna iulie
2016, respectiv 31 de hotdrdri de consiliu local qi cd in instanld s-a respins
actiunea formulati de grupul de consilieri pNL;
- Paralel Institulia Prefectului a formulat actiune in instanld pentru anularea
Hotdrdrii nr.812016 motivat de faptul cI ar fi fost supusd la vot de dou6 ori.
- Avdnd in vedere ci acliunea grupului de consilieri a fost introdusd pe rolul
Tribunalului Gorj inaintea acfiunii Institu{iei Prefectului, nemaifiind posibil5
conexarea cauzei, s-a suspendat acfiunea Prefectului p6nd la momentul in
care s-a solulionat acliunea grupului de consilieri. Actiunea grupului de
consilieri a fost respinsd ca inadmisibild.
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Dl' Primar se adreseazd doamnei

Secretar susfindnd cd spune o poveste care nu are leg6turd
cu proiectul de hotdrdre.
D-na' Secretar aratd" cd' are legdturd ceea ce a menlionat, cerAnd permisiunea
de a explica mai
departe pentru a se stabili realitatea lucrurilor.

Dl' Primar

precizeazd' cd nu spune nimeni cd nu trebuie aprobat
Regulamentul, dar sustine cd
este vorba de un fals.

D-na' Secretar il contrazice pe domnul Primar ardtdnd cd se confundd
foarte grav lucrurile
solicitdnd sd fie ldsatd sd explice deoarece este vorba de legalitatea
unui act
administrativ qi aratd c6:
- Hotdrarea nr. 8 a fost contestatd de Institulia Prefectului pe
considerentul cd
s-a votat de doud ori, dar opinia dumneaei este cd nu s-a
votat de doud ori ci
Convocatorul nu a fost intocmit corect in sensul c6 s-a pus
Regulamentul la
primul punct pe ordinea de zi gi in mod normal ar fi trebuit
sd se puna
proiectul de hotdr6re prin care se lua act de incetarea mandatului
unui
consilier ca urrnare a demisiei gi implicit validarea urmdtorului
de pe lista
partidului politic gi nu s_a intrunit cvorumul.
- A fost o situafie atipicd', nu s-a votat de doud ori. Regulamentul
nu a fost
contestat sub aspect de legalitate ci pur si simplu .u
ui-u..
a unei sesizari
din cadrul primdriei prin care s-a specificat lucrul acesta;
- Regulamentul este suipendat, nu a produs efecte juridice.
Conform art. 123
din Constitufia Rom6niei gi Art. 3 din legea Contenciosului
administrativ,
este dreptul Prefectului sd atace la InstanJa de Contencios
Administrativ
actele pe care le considerd nelegale.

- Revenind la Regulament, modificdrile s-au fbcut pe
Regulamentul aprobat in
2016, modificdri prezentate de cdtre domnul ViceprimJr,
nimic altceva.
- indeamnd consifierii locali sa verifice gi sa analizeze
Regulamentul aflat la
mapd.

Dl' Primar dd dreptate doamnei Secretar dar menfio neazd,cd este
vorba despre altceva.
D-na' Secretar ptecizeazd' c6: - poate avea calitate de iniliator
primarul, viceprimarul,

consilierii locali, chiar gi cetdlenii:
- Proiectul de hotdr6re vizeazd. aprobarea Regulamentul
intocmit de comisia juridica cu modificdrile aduse.
- Este un Regulament avizat de toate comisiile de
specialitate ale Consiliului Local gi nu este frumos
s6 se arunce cu cuvinte in

fi un fals.
- Roag6 pe domnii consilieri locali s6 se uite pe
regulamentele de la mapd, dumneaei pun6nd la
dispozilie Regulamentul
sensul cd ar

intocmit de Comisia juridicd in luna iutie ZOtO semnat

in o.lgirut.
Dl' Primar susline in continuare cr toatd lumea a awt la mapa
din comisiiln Regulament

din care a lipsit acest paragraf qi acum apare spre
aprobare un Regulament
in care este paragraful.
D-na' Secretar precizeazd' cd, in Comisii au fost doar
dou[ Regulamente pentru cd nu a fost
timpul fizic pentru a se multiplica mai multeli pentru
era semnat de iniliatori.
"i n"grtu*entul nu
Dl' Primar insistd cd lipsea paragraful conform caruia comisia juridicd
din care fac parte 7
consilieri, inclusiv domnul Negrea, domnul Pintea,
domnul pirvulescu era
cea care trebuia sd inilieze qi sd intocmeascd
Regulamentul de funcfionare al
Consiliului, pebaza Statutului gi Regulamentului
- cadru orientativ elaborat
de Guvern.

D-na' Secretar spune domnului Primar cd personal i-a
inmanat Regulamentul in Biroul
dumnealui dupi ce Regulamentul a fost semnat
de c6tre iniliatori gi
multiplicat.
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Dl. Petresctprecizeazd c5:

- regulamentul este o lege organicd;
- domnul Primar este intr-o confuzie totald qi nu in{elege

fenomenul;

- nu i se poate ingrddi dreptul de consilier local de a inilia un
proiect de hotdrdre.
Domnul consilier Petrescu este intrerupt de cdtre domnii consilieri Pintea, Bulgariu gi
Dr[ghici gi se poartd discu{ii in contradictoriu.
Dl. Negrea precizeazd, cd: - face parte din Comisia Juridicd qi nu a fost prezent la initierea gi
intocmirea Regulamentului aqa cum se precizeazd. in paragraf, respectiv ,,Comisia juridica
rniliazd. gi into cme gte".

D-na. Secretar r[spunde domnului Negrea cd e vorba de Regulamentul intocmit in luna iulie
2016 de cdtre Comisia Juridicd, ardtdndu-i Regulamentul din anul 2016 in original, gi cd
Regulamentul supus aprobdrii va produce efecte pentru viitor.
Dl. Mirgu aratd cd se continu[ o discu]ie sterild avdnd in vedere cd dacd Proiectul de Hotlrdre
va fi aprobat acesta va produce efecte pentru viitor.
Dl. Cojocaru precizeazl cd domnul Primar spune c[ ini]iatori ai Regulamentului pot fi doar
consilierii locali care fac parte din Comisia Juridicd, dar ca gi consilier local
are gi dumnealui dreptul sd fie iniliator.
Dl. Primar intreabd pe domnul Cojocaru, dacd nu i se pare suspect cd in Comisii a lipsit exact
acest paragraf gi acum. ..
D-na Secretar rdspunde domnului Cojocaru cd aga cum a mai precizat qi anterior calitatea de
iniliator o are Primarul, Viceprimarul, consilierii locali gi cetdlenii.
Dl. Petrescu solicitd Pregedintelui de gedin!6 sI supund la vot amendamentele fEcute.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentele aduse Regulamentului de cdtre domnul
Viceprimar. Cine este pentru?
Consilierii locali: Petrescu llie, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin,
Morega Costel Cosmin, Ardeiu R[zvan Remus, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Popescu Ion gi Cojocaru Ion au
votat ,rpentrut'.
Consilierii locali: Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Drlghici Dorel, Pintea Dumitru,
Bulgariu Cristian gi Rat Jana Daniela au votat,rimpotrivi,,.
In urma votului exprimat amendamentele au fost votate cu 13 voturi ,rpentru"
gi 6

voturi,,impotriv5".

D-na. Secretar: - Amendamentele au trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentele aprobate. Cine este
pentru?
Consilierii locali: Petrescu llie, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghina Constantin,
Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, $urlin Marilena, Pirvulescu Eduard Nelu,
Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Sanda Ion, Iorga Ion, Popescu Ion qi Cojocaru Ion au

votat,rpentru".
Consilierii locali: Negrea Nicolae, Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru,
Bulgariu^Cristian gi Rat Jana Daniela au votat ,,impotrivI,'.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 13 voturi
,rpentru" gi 6 voturi ,rimpotrivi".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.

9.

Proiect de hotlrire privind alegerea pregedintelui de gedinfl al Consiliului
Local al Municipiului Motru pe perioada iulie, august, septembrie 2018, inifiator
Consilier local Stelian Vasile;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
DI. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd v[ inscrie]i la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii v6
rog sd faceti propuneri pentru alegerea pregedintelui de gedinfl.
Dl. Ardeiu: - Propun pe domnul Iorga Ion.
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Dl. Negrea: - Propun pe domnul petrescu Ilie.
Dl. Petrescu: - Refuz propunerea.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Ardeiu.
Cine este pentru?

in ,r.ma votului exprimat proiectul de hotlrire

voturi rrpentrut' (19).

a fost votat cu unanimitate de

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

10.

aprobarea proiectului , REABILITARE TERMICA
A CAMINULUI SOaIAL C7'; qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de
Proiect de

hotirire privind

fonduri nerambursabile in cadrul apelului de proiecte cu titlul

PoR/2018l3t3.ltBl2lsv, AxA PRTORTTARA 3, rRIoRTTATEA DE INyESTTTIT
3.1' OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE, inifiator - primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte roagd Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I qi J sA se

retragd pentru a avizaproiectele de hot[rAre.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I gi 3 se retrag pentru a aviza
proiectul de hotdr6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotdrAre este avizat favorabil, cu unanimitate
de
voturi ,,pentru" (7) de ambele Comisii de specialitate, putdn d, fi dezbdtut pe ordin
ea d,e zi a
gedintei.

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6r6re.
Dl. Pregedinte: - Dac[ sunt discu]ii vr rog sE v6 inscriefi la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul viceprimar Morega costei cosmin.
Dl. Pregedinte dd c}vantului domnului viceprimar Morega Costel cosmin.
Dl. Viceprimar: - in materialul anexat proiictului de hoiarare nu este menlionat termenul
10
iulie 2018, deci nu este urgenfd. Aici v6d eu un fals.
Dl' Pdun: - Nu este niciun fals. Este urgen!6 pentru cd am finalizatcererea de
finan{are
iar in Ghidul solicitantului se precizeazdfaptul cI primul venit este primul
servit. Trebuie sd depunem proiectul cdt mai r.p"d", avdnd in vedere
cd
este finalizat, pentru a nu depune allii inaintea noastra.
Dl' Preledinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre uqu.r- a fost redactat. Cine
este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

11. Proiect de hotirire privind

aprobarea proiectului ,REABILITARE
$I DOTARE
COLEGIUL TEHNIC MOTRU" $i a cheltuielilor legate de proiect prin
accesare
de fonduri nerambursabile in cadrul apeiurilor de firoiecte
nr.
POR/20171010.U10.2/TREGIUNT, poR/2O17 n0n0.ut0.2iBl
qi
POR/2017110110.1110.2ilT1, Axa prioritarl 10 imbunltlfirea
infrastructurii
educa(ionale, Prioritate de investifii 10.1 Investifiile in educafie, qi
formare,
inclusiv in formare profesional5, pentru dobindirea de competenle
invllare
pe
tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurilor de educalieEi qi formare,
obiectiv Specific 10.2 Creqterea gradului de participare la invlflm6ntul

profesional gi tehnic qi invrJare pe tot parcursul ,i"1ii, Apel
dedicat
inv5(rmffntului profesional gi tehnic gi invrllrii pe tot parcursul viefii, ini{iator
Primar Jianu Gigel
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot[rAre.
Preqedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil.
Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd
inscrie(i la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proieciul
de hotdrdre

Dl'

u$u cum a fost redactat. Cine este pentru?
o
In urma

votului exprimat proiectul de hotirf,re a fost votat cu unanimitate
voturi rrpentru,, (19).

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

12.

Probleme curente:
o Adresa Cur{ii de Conturi nr. 1054/06.06.2018 inregistrati Ia Consiliul Local
Motru sub nr. 541114.06.2018;
S-a luat act.

o

Adresa Institufiei Prefectului - judeful Gorj nr.7382125.05.2018, inregistratl
Ia Consiliul Local Motru sub nr. 511/05.06.2018;
Dl. Pregedinte citegte adresa Instituliei Prefectului prin care se face cunoscut
Consiliului Local Motru faptul cd Prefectul Judefului Gorj a promovat la instanla de
contencios administrativ acJiune pentru anularea hot[rdrii Consiliului Local Motru nr.
226128.12.2017 privind executarea unui studiu geotehnic in vederea executdrii unui Plan
Urbanistic Zonal qi retragerea interdicfiei de construire datoritd alunecdrilor de teren in satele
RoEiula, Leurda, Dealu Pomilor.

o

Adresa firmei ACCENT TV, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.

539/13.06.2018;
Dl. Pregedinte citegte adresa prin care firma ACCENT TV solicitd acordul
Consiliului Local Motru pentru transmisia in direct, cu titlu gratuit, pe postul de propriu de
televiziune a gedinlelor ordinare gi extraordinare qi solicitd Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru sd comunice firmei, printr-o adres6, cd poate veni qi transmite
qedinlele ordinare gi extraordinare ale Consiliului Local Motru in cazul in care doregte acest
lucru.

o

Adresa polifiei municipiului Motru nr. ll2[P/14.06.2018, inregistratl Ia
C.L. Motru sub nr.57012L06.2018;
Dl. Pregedinte citeqte adresa qi solicitl Aparatului Permanent al Consiliului Local

Motru s[ inainteze adresd serviciului de specialitate din cadrul Primdriei municipiului Motru
vederea comunic[rii informa]iile solicitate de Polilia Municipiului Motru cu privire la
valoarea telefonului mobil sustras.

in

o

Adresa S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A. nr. 4806127.06.2018, inregistratl la
C.L. Motru sub nr.577127.06.2018;
Dl. Preqedinte citeqte adresa prin care se inainteazd Consiliului Local Motru

Raportul trimestrial nr.3211191130.05.2018 asupra situaliei financiare a S.C. U.A.T.A.A.
Motru S.A.

o

Informarea inaintati Consiliului Local Motru de doamna Viduva Angela
- $ef Serviciu C..S.P.L.P.P.M. nr. 24694128.06.2018, inregistrati la C.L.
Motru sub nr. 585/28.06.2018;
Dl. Preqedinte solicitd doamnei Vdduva Angela l[muriri in legdtur[ cu Informarea

inaintatd Consiliului Local Motru.
D-na. Vdduva - precizeaz6 cd Informarea este un r[spuns dat la sesizarea semnatd de
domnul Minciund $tefan pi inaintat6 Consiliului Local Motru luna
trecutd prin care i se aduc ac;ltzalii grave at6t dumneaei c6t gi
serviciului pe care il conduce.
- in informare redd pe scurt situalia cu privire la concesiunea care se
solicitd de societatea Roclafa in zona Parc central menliondnd cd nu a
gregit cu nimic cu at6t mai mult cu cdt existl gi o hotlrare
judecdtoreascd prin care S.C. Roclafa Com S.R.L. a fost obligat6 la
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plata sumei de 669.L45,29 lei gi eliberarea terenului de construcfiile
edificate fErd autorizalie de construire in Parc Central.
- Menfioneazd. cd, depi a fost amenin[atd, atdt verbal cat gi in scris nu se
las6 intimidatd de cei care nu respectd legea.

Dl. Pregedinte: - Nemaifiind disculii pi nici alte puncte pe ordinea de zi, declar inchise
lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului Local Motru din data de
28.06.2018.

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

de gedinfi,

Vasile

,

Gina
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